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datum 24-1-2020
dossiercode    20200124-12-22317

Project: De Haaf Bergen
Gemeente: Bergen (NH)
Aanvrager: Iskander Dias
Organisatie: Mees Ruimte & MIlieu

Geachte heer/mevrouw Iskander Dias,

Voor het plan De Haaf Bergenheeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u
heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedureworden
gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen
(072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP:Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan De Haaf Bergenin het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die



wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (
https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein
gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het
oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar
de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl
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Samenvatting 

In opdracht van De Haaf Vastgoed b.v. heeft Transect b.v. in februari 2020 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Natteweg 9 in Bergen (gemeente Bergen). De 

aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied (circa 3750 m²), 

waarbij de bestaande bebouwing gesloopt zal worden (circa 400 m²) en nieuwe woningen gebouwd 

worden (circa 800 m²). Hiervoor is een functiewijziging binnen het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.  

Op basis van zowel het bureau- als het veldonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting op 

het aantreffen van intacte archeologische resten. Het plangebied bevindt zich op een strandwal, 

waarop een laag duinzand is afgezet. Gedurende de late Vroege Middeleeuwen is het duin onder 

invloed van een kreek ten noorden van het plangebied afgedekt met een pakket mariene 

kleiafzettingen. Op basis van historische kaarten en onderzoek uitgevoerd grenzend aan het 

plangebied, valt het plangebied binnen de contouren van het inmiddels verdwenen landgoed uit de 

Midden Nieuwe tijd. Het landgoed heeft mogelijk een oorsprong in de Late Middeleeuwen. De 

archeologische resten uit deze periode zijn aangetroffen in de kleiafzettingen, vanaf een diepte van 50 

cm -Mv. Ook zijn grenzend aan het plangebied reeds grondsporen aangetroffen samenhangend met 

bewoning vanaf de Bronstijd, in de vorm van paalkuilen en hoefafdrukken. Deze bevinden zich in de 

top van het duin- of strandzand.  

De beide archeologisch relevante niveaus voor deze periodes zijn ook aangetroffen in het plangebied. 

Het kleipakket waarin zich sporen van het landgoed kunnen bevinden is aangetroffen vanaf een diepte 

van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot +0,25 m NAP). Het kleipakket vertoont een geleidelijk afdekking van het 

oorspronkelijke duinzandpakket, dat is aangetroffen vanaf een diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 

m -NAP). De top van het duinzand is beperkt humeus, indicatief voor de aanwezigheid van een intact 

archeologisch relevant niveau voor de periode Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. Daarom 

behoud het plangebied een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit alle 

periodes vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. 

Advies 

In het plangebied is sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten op 

twee verschillende niveaus, vanaf een diepte van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot +0,25 m NAP) en vanaf een 

diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 m -NAP). Ten aanzien van de voorgenomen ingrepen, de sloop 

van de bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwe woningen adviseren wij daarom om een 

aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid en aard van archeologische 

resten, karterende en waarderende fase. Een dergelijk onderzoek kan het beste worden uitgevoerd in 

de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P). De kaders en 

wetgeving waarbinnen een dergelijk proefsleuvenonderzoek moet worden uitgevoerd, dient vooraf te 

worden vastgesteld in een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).  

Het bovenstaande is een advies. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Bergen, om op basis 

van de resultaten van dit rapport een selectiebesluit te nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventuele archeologische resten in het plangebied..

Overijsselhaven 127 

3433 PH  Nieuwegein 

 

T:  030-7620705 

E:  informatie@transect.nl 



 
 

Inhoud 

1. Aanleiding .............................................................................................................................. 4 

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek ............................................................. 5 

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied ................................................................... 6 

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik ............................................................. 8 

5. Beleidskader .......................................................................................................................... 9 

6. Landschap, geomorfologie en bodem ................................................................................. 10 

7. Archeologische waarden en onderzoeken .......................................................................... 12 

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen ............................................... 14 

9. Gespecificeerde archeologische verwachting ..................................................................... 19 

10. Resultaten veldonderzoek ................................................................................................... 21 

11. Beantwoording onderzoeksvragen ..................................................................................... 23 

12. Conclusies en advies ............................................................................................................ 24 

13. Geraadpleegde bronnen ..................................................................................................... 25 

 

 Archeologische periode-indeling voor Nederland .............................................................. 27 

 Archeologische beleidskaart gemeente Bergen .................................................................. 28 

 Geologische kaart ................................................................................................................ 30 

 Geomorfologie .................................................................................................................... 32 

 Maaiveldhoogte .................................................................................................................. 33 

 Bodemkaart ......................................................................................................................... 34 

 Archeologische waarden en onderzoeken .......................................................................... 35 

 Boorpuntenkaart ................................................................................................................. 36 

 Foto’s van boringen ............................................................................................................. 37 

 Boorbeschrijvingen .............................................................................................................. 38 

 

 



4 
 

1. Aanleiding 

In opdracht van De Haaf Vastgoed b.v. heeft Transect b.v. 1 in februari 2020 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Natteweg 9 in Bergen (gemeente Bergen). De 

aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied (circa 3750 m²), 

waarbij de bestaande bebouwing gesloopt zal worden (circa 400 m²) en nieuwe woningen gebouwd 

zullen worden (circa 800 m²). Hiervoor is een functiewijziging binnen het bestemmingsplan 

noodzakelijk. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging.  

In het bestemmingsplan ‘Landgoed De Haaf’ (2015) heeft het plangebied een archeologische waarde. 

In het plangebied is sprake van een dubbelbestemming ‘waarde archeologie 3’. Met de voorgenomen 

bodemingrepen kan deze archeologische waarde worden aangetast. Hierom is archeologisch 

vooronderzoek nodig om inzicht te krijgen of en in hoeverre de werkzaamheden van invloed zijn op de 

archeologische waarde in het plangebied. Het vooronderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

gecombineerd bureau- en booronderzoek (BO + IVO-O).  

  

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied, wordt de kans 

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder 

andere het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. 

Cultuurhistorische informatie is verkregen uit divers voorhanden historische kaarten. Om inzicht te 

krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en 

beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn aangevuld 

met relevante informatie uit achtergrondliteratuur. Ook is gebruik gemaakt van informatie van de 

Historische Vereniging van Bergen (https://hvb-nh.nl). Er heeft telefonisch overleg met de 

opdrachtgever plaatsgevonden over de bestaande funderingen. Een volledig overzicht van de 

geraadpleegde bronnen is weergegeven in hoofdstuk 13.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend 

veldonderzoek) en het Plan van Aanpak (Rap, 2020) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 

versie 4.1 (KNA 4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Bergen 

Toponiem Natteweg 9 

Gemeente Bergen 

Provincie Noord-Holland 

Kaartblad 19A 

Perceelnummer(s) Bergen BGN03 C4377 

Centrumcoördinaat 109.207 / 520.326 

Oppervlakte Circa 3750 m² 

 

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd. 

Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied, in een 

straal van circa 500 m, dat bij het onderzoek wordt betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het plangebied.  

Het plangebied bevindt zich aan de Natteweg 9 in Bergen (gemeente Bergen). Het plangebied beslaat 

het volledige kadastrale perceel Bergen BGN03 C4377 met een oppervlakte van circa 3750 m². De 

noord-, west- en oostgrenzen van het plangebied worden bepaald door kavelgrenzen met de 

omliggende percelen. De zuidelijke grens van het plangebied is de Natteweg. Binnen het plangebied is 

momenteel circa 400 m2 bebouwd met een vergadercentrum en bijgebouwen. Verder is het 

plangebied in gebruik als tuin (3350 m²). De ligging van het plangebied is weergeven in figuur 1. 
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Figuur 1. Het plangebied op een topografische kaart. Kaartbron: PDOK; 
www.pdok.nl. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Sloop en nieuwbouw 

Aard bodemverstoringen Funderingswerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte Circa 1000 m² 

Verstoringsdiepte Sloop: circa 400 m² tot circa 80-100 cm -Mv 

 Nieuwbouw: circa 800 m² 

 

 

Het onderhavig onderzoek vindt plaats in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijzing, 

noodzakelijk voor de omzetting van het bestaande zakelijke pand in het plangebied naar vier 

woningen in de toekomst. Ten tijde van onderhavig onderzoek is men voornemens de bestaande villa 

en bijgebouwen (400 m²) te slopen, waarna vier woningen herbouwd zullen worden met een 

gezamenlijke oppervlakte van circa 800 m². De nieuwe woningen zullen de bestaande bebouwing circa 

200 m² overlappen. Een inirichtingsschets van de toekomstige situatie in het plangebied is 

weergegeven in figuur 2. 

 

 

 

 

  

Figuur 2. Voorgenomen toekomstige situatie in het plangebied. Bron: Brein 
Architecten.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Bestemmingsplan ‘Landgoed De Haaf’ (2015), waarde archeologie 3 

Onderzoeksgrens Groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm –Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2021 

in werking zal treden. 

De gemeente Bergen heeft het archeologiebeleid verankerd in het bestemmingsplan ‘Landgoed De 

Haaf’ (2015) middels dubbelbestemmingen. Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming 

‘waarde-archeologie 3’. Dit betekent dat initiatieven waarbij bodemingrepen niet dieper reiken dan 

0,4 m –Mv en kleiner zijn dan 500 m2 worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Omdat de 

voorgenomen ingrepen in het plangebied deze oppervlakte overschrijden moet dus archeologisch 

onderzoek in het plangebied plaatsvinden. De dubbelbestemming op het gebied van archeologie is 

afgeleid van de archeologische beleidskaart van de gemeente Bergen (bijlage 2).  

In het kader van een toekomstige omgevingsvergunning dient de aanvrager een rapport aan de 

gemeente te overleggen, waarin de archeologische waarde van het plangebied naar het oordeel van 

Burgemeester en Wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van 

het archeologisch (voor-)onderzoek dat hiervoor nodig is, kunnen aan de ontwikkeling regels worden 

verbonden ter behoud van belangrijke archeologische waarden. Deze kunnen bestaan uit technische 

aanpassingen en/of een veiligstellende opgraving. Het archeologisch vooronderzoek kan, afhankelijk 

van de uitkomsten van het bureau- en booronderzoek, worden uitgebreid met een al dan niet 

gecombineerd karterend en waarderend onderzoek, zodat op basis van de KNA-

waarderingssystematiek een waardestelling kan worden opgemaakt.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Hollands Kustgebied 

Geomorfologie Bebouwd 

Maaiveldhoogte 0,5-1,0 m +NAP 

Bodem Bebouwd 

Grondwatertrap Onbekend 

 

 

Landschap 

Bergen maakt deel uit van het Hollands kustgebied (Berendsen, 2005). Dit gebied omvat het huidige 

strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde van het strand voorkomen. Het 

ontstaan van dit gebied hangt samen met de zeespiegelstijgingen, die reeds vanaf het begin van het 

Holoceen (circa 10000 jaar geleden) het gebied sterk hebben beïnvloed. Vanaf toen stond het 

kustgebied onder invloed van een sterke zeespiegelstijging. De kust bestond uit een lagune die werd 

afgeschermd van de zee door een serie zandbanken en -platen. Tussen deze banken en platen lagen 

een aantal zeegaten: getijdegeulen waardoor zeewater de lagune in kon stromen. Door de alsmaar 

stijgende zeespiegel werd de lagune met bijbehorende wadden, geulen en banken geleidelijk 

landinwaarts verplaatst. 

Dit stopte toen vanaf circa 3000 v. Chr. de stijging van de zeespiegel in snelheid afnam. Hierdoor kon 

de kust zich in combinatie met een toegenomen sedimentaanvoer vanuit de zee en de rivieren 

uitbouwen. De zandbanken groeiden zodoende aaneen en vormden een strandwal met aan de 

zeezijde een strand. De meeste zeegaten raakten daarbij verzand (Hijma, 2010). Dit aanhoudende 

proces leidde tot een uitbouw van de kust, waardoor een afwisseling van strandvlaktes en -wallen 

elkaar opvolgden en een gesloten kust ontstond. De strandvlaktes werden gevormd tijdens rustige 

perioden door een geleidelijke aanwas van zand. De hoger gelegen delen op het strand raakten daarbij 

geleidelijk begroeid en lokaal ontstonden enkele duinen. Het strand liep daarbij alleen bij springtij 

onder water. In perioden met toegenomen stormen werd zand vanuit zee op de strandvlakte 

geworpen, waardoor langs de kustlijn een strandwal ontstond. Het strand, dat achter de strandwal 

kwam te liggen werd afgesloten van de zee. Door het ontbreken van begroeiing op de strandwallen 

ontwikkelden zich door verstuiving één tot twee meter hoge duinen, die geologisch gezien tot de Oude 

Duinen wordt gerekend (Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; Van der Valk, 1992). Doordat het 

grondwater landinwaarts met de zeespiegel steeg trad in de strandvlaktes (tussen de strandwallen) 

veenvorming op, evenals in het gebied achter de strandwallen. De uitbreiding van de kust vond op 

deze manier plaats tot ongeveer 2500 jaar geleden. Vanaf toen nam de snelheid van de 

zeespiegelstijging nog verder af, maar werd er zowel vanuit zee als vanuit de riviermondingen minder 

zand aangevoerd naar het kustgebied.  

De afgenomen aanvoer leidde in combinatie met golfslag en getijd ertoe dat delen van de kust en de 

rivierdelta’s die voor de kust in zee uitstaken erodeerden. Het zand dat bij deze erosie vrijkwam en 

vervolgens op het strand spoelde, verstoof en leidde tot de vorming van de zogenaamde Jonge Duinen 

(Zagwijn en Van Staalduinen, 1975). De eerste aanzet vond reeds plaats in de Vroege Middeleeuwen, 

maar de duinvorming was het sterkst in de loop van de Middeleeuwen. Het oude kustlandschap van 

strandwallen en oude duinen raakte daarbij begraven onder een dik pakket duinzand. Deze verstuiving 

verliep gefaseerd en startte in de Late Middeleeuwen (; rond 1100-1200 na Chr., Jelgersma e.a., 1970; 

Jonge Duinen Ia en Jonge Duinen Ib). De tweede fase (in 1300-1600) van duinvorming leidde tot de 

vorming van hoge duinen, met name in de omgeving van Bergen, Petten en Castricum. Na 1600 

stabiliseerden de duinen zich en trad uitsluitend lokaal verstuiving op (Berendsen, 2005). 
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Geologie en paleogeografie 

Op de geologische kaart (Blad 19-West, bijlage 3) is het plangebied gekarteerd als een gebied met 

Oude Duin- en Strandzanden, eventueel met een Hollandveen-inschakeling en/of Afzettingen van 

Calais (TNO; 1987). Dit betreffen grotendeels de benamingen opgesteld door Zagwijn en Van 

Staalduinen (1975). In de huidige terminologie (Berendsen, 2005) betreffen dit waarschijnlijk van 

beneden naar boven het Laagpakket van Zandvoort (strandwal), afgedekt door het Laagpakket van 

Schoorl (oud duinzand) en het Laagpakket van Walcheren (Afzettingen van Calais).Direct ten noorden 

van de afgedekte strandwal zijn gebieden gekarteerd als Afzettingen van Duinkerke III op Hollandveen 

op Oude Duin- en Strandzanden. Op de paleogeografische kaarten van Vos en De Vries (2015) is 

aangegeven dat vlak ten noorden van het plangebied rond 800 na Chr. een kreek gelegen heeft. Deze 

kreek zou de aanwezigheid van het Laagpakket van Walcheren verklaren.  

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als bebouwd gebied (bijlage 4, bron: 

www.pdok.nl). Op basis van kaarteenheden direct ten van het bebouwde gebied ligt het plangebied 

waarschijnlijk op een vervlakte strandwal, die mogelijk is afgedekt met een dun pakket duinzand 

(kaartcode 3B76ysE), overeenkomstig met de kartering op de geologische kaart. Deze 

geomorfologische eenheden kunnen duiden op een met klei afgedekte strandwal. Uit een boring in 

het Dinoloket op circa 100 m ten zuidwesten van het plangebied is vanaf maaiveld tot circa 60 cm -Mv 

(0,4 m -NAP) een zand- en kleipakket aangetroffen, geïnterpreteerd als Laagpakket van Walcheren 

(getijde-afzettingen). Dit zand- en kleipakket bevindt zich op matig fijn zand tot circa 3,5 m -Mv (3,3 m 

-NAP). Het zandpakket is geïnterpreteerd als het Laagpakket van Zandvoort (strandwalafzettingen). De 

boring duidt hiermee op een duin, afgedekt door getijafzettingen (boring B19A0945; bron: 

www.bodemloket.nl).  

De maaiveldhoogte in het plangebied bedraagt circa 0,5 tot 1,0 m +NAP (Actueel Hoogtebestand 

Nederland; www.ahn.nl, bijlage 5). Rondom het plangebied daalt het maaiveld geleidelijk in 

noordoostelijke richting. Hooggelegen delen in de omgeving van het plangebied zijn de wegen Dreef 

en Dorpsstraat op ongeveer 400 m ten zuiden van het plangebied, waar maaiveldhoogtes van circa 1,0 

tot 1,4 m +NAP gekarteerd zijn. Ten oosten van het plangebied, in de polders van Bergen, zijn 

maaiveldhoogtes van -1,0 tot 0 m NAP gekarteerd. De historische kern van Bergen, op ongeveer 800 m 

ten westen van het plangebied bevindt zich op circa 2,5 tot 3,0 m +NAP. 

Bodem en grondwater 

Volgens de bodemkaart (bijlage 6; PDOK) is het plangebied gekarteerd als bebouwd gebied. Ten 

oosten van het plangebied zijn op de vlakte van getijdeafzettingen knippige poldervaaggronden 

gevormd in klei (kaartcode gMn83C) gekarteerd. Poldervaaggronden zijn jonge zeekleigronden 

gekenmerkt door geringe bodemvorming. Er zou binnen 80 cm -Mv geen veen aan te treffen moeten 

zijn (De Bakker en Schelling, 1989). De toevoeging ‘knippig’ geeft aan dat de klei slecht 

waterdoorlatend is, indicatief voor permanent vochtige omstandigheden van de ondergrond. Op de 

strandwallen zijn beekeerdgronden gevormd in zwak siltig fijn zand gekarteerd (kaartcode pZg21). 

Beekeerdgronden zijn bodems met een humeuze bovenlaag, gevormd onder permanent vochtige 

omstandigheden. Hierdoor kan slechts beperkt uit- en inspoeling van humus en mineralen 

plaatsvinden.  

De grondwaterstand binnen het plangebied is afgeleid uit het Dinoloket (bron: www.dinoloket.nl). Op 

ongeveer 300 m ten oosten van het plangebied ligt de grondwaterstand tussen de 60 en 100 cm -Mv 

(0,6 – 1,0 m -NAP; locatie B19A1171). De grondwaterstand is van belang voor de archeologie in 

verband met welk type archeologische resten verwacht kunnen worden. Ook is de grondwaterstand 

van belang voor het eventueel aanwezige veen. Veen aanwezig boven grondwaterniveau zal gaan 

oxideren en daarmee de mogelijk archeologische waarden aantasten.   
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7. Archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen  Nee, wel op 250 m ten westen 

Archeologische waarden  Niet binnen plangebied 

 In de omgeving: Bronstijd - Nieuwe tijd 

 

 

Archeologische verwachting 

Op de gemeentelijke beleidskaart heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting. 

Die verwachting is mede vastgesteld door de ligging van het plangebied op een strandwal aan een 

historisch bekende weg (bijlage 2).  

Bekende waarden 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook 

niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Ook zijn geen vondsten of 

archeologische onderzoeken bekend binnen het plangebied. In de directe omgeving van het 

plangebied zijn twee AMK-terreinen bekend en zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd (bijlage 6; 

bron: Archis3).  

• Op ongeveer 250 m ten westen van het plangebied is AMK-terrein 13871 gekarteerd. Dit betreft 

de historische kern van het dorp Bergen. De begrenzing van de historische kern is afgeleid van 

kaarten uit het midden van de 19e eeuw. Terrein 13871 omvat ook het AMK-terrein 4252, dat als 

zodanig is gekarteerd wegens de aanwezigheid van de 11e eeuwse kerk van Bergen. De kerk ligt op 

een zandlichaam, omgeven door een ringgracht. In de ondergrond zijn mogelijk restanten van een 

tufstenen voorganger aanwezig. De bestaande kerk bestaat uit een restant van de bakstenen kerk 

uit 1573, op circa 400 m ten westen van het plangebied (Archis3; bijvoorbeeld vondstmelding 

3098059100 en 3032975100). 

• Voor een onderzoek direct ten westen van het plangebied, bekend onder de naam De Haaf, is een 

gecombineerd bureauonderzoek en PvE (Nyst, 2007; onderzoeksmelding 2166291100) opgesteld 

waarna een proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd (Van der Heiden en Rebergen, 2008; 

onderzoeksmelding 2199097100). Uit het vooronderzoek blijkt dat het plangebied een 

middelhoge verwachting heeft op het voorkomen van archeologische resten daterend vanaf de 

Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd, waarbij de nadruk ligt op nederzettingsresten en sporen van 

landgebruik uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Deze verwachting hangt grotendeels 

samen met de vermoedelijke aanwezigheid van een strandwal in de ondergrond en de ligging 

binnen een naamloos landhoed waar ook onderhavig plangebied deel van uitmaakt. Als 

archeologisch relevant vlak voor de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd is de onderzijde van de 

moderne bouwvoor aangehouden (circa 50 cm -Mv ), het relevante niveau voor de overige 

periodes is beschouwd als de top van duin- of strandzand onder een kleilaag op een diepte van 

circa 110 cm -Mv. Uit alle periodes zijn archeologische grondsporen aangetroffen. Uit de Bronstijd 

tot en met de Vroege Middeleeuwen betreft dit een aantal paalkuilen en hoefafdrukken in de top 

van het duin- of strandzand, waarin wel een clustering maar geen structuur te herkennen is. Uit 

de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn verschillende greppels en kuilen aangetroffen die zijn 

ingesneden in de kleiafzettingen, maar geen samenhangende structuren. Door het geringe aantal 

sporen en de wijde verspreiding van het puttenpatroon over het plangebied zijn de sporen 

nauwelijks in context te plaatsen. Omdat voldoende areaal is onderzocht ter plaatse van de 

voorgenomen bebouwing, wordt geen verder onderzoek aanbevolen.  
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• Op ongeveer 150 m ten noordoosten van het plangebied, aan de Joost Ivanghlaan 2, is een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd (Tuinman, 2017; onderzoeksmelding 4041805100 en 

Brattinga, 2017; onderzoeksmelding 4041805100). Uit deze onderzoeken blijkt dat het plangebied 

een hoge verwachting heeft op het aantreffen van archeologische resten. Deze hoge verwachting 

is gebaseerd op de aanwezigheid van een kleilaag met spikkels houtskool vanaf een diepte van 30-

60 cm -Mv en een dikte van circa 10-20 cm. Onder deze kleilaag is een “vuil niveau” aangetroffen 

in de top van zandige afzettingen, waarin ook klei voorkomt. Potentieel betreft dit een 

archeologisch relevant niveau voor de periode Bronstijd – Late Middeleeuwen. Er is aanbevolen 

tot het uitvoeren van een aanvullend proefsleuvenonderzoek. Er is echter geen 

onderzoeksmelding voor een dergelijk proefsleuvenonderzoek bekend.  

Op basis van het bovenstaande is vast te stellen dat het plangebied op een met klei bedekte strandwal 

ligt waarop ook een dun duinzandpakket aanwezig is. In het strand- en duinzand kunnen 

archeologische grondsporen en vondsten worden aangetroffen daterend uit de Bronstijd – Late 

Middeleeuwen (top strandwal, maximaal 110 cm -Mv) en uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd 

(vanaf maaiveld). Voor de prehistorische vondsten en sporen aangetroffen ten westen van het 

plangebied is de context nog niet duidelijk, de archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd zijn te relateren aan een 16e of 17e-eeuws landgoed.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Landgoed 

Huidig gebruik Bebouwd, tuin 

Bekende verstoringen Huidige bebouwing, landbouw 

 

 

Historische situatie 

Het plan gebied bevindt zich historisch gezien in het buitengebied van Bergen. Het dorp Bergen is 

ontstaan uit vijf zogenaamde geestdorpen, ovale akkers op zandgronden waarvan de randen bewoond 

werden gedurende de Middeleeuwen en de Vroege Nieuwe tijd. Op de kaart van Dou/Blaeu waarop 

het plangebied zichtbaar is (figuur 3, circa 1660; naar Van der Heiden en Rebergen, 2008), valt op dat 

het plangebied aan de rand van een landgoed of buitenplaats ligt aan de huidige Natteweg. De weg 

doorsnijd een ovaal landbouwgebied (begrensd door de huidige Dreef). Op de eerstvolgend 

beschikbare kaart voor het gebied, de kadastrale minuutkaart uit 1811-1832, is geen bebouwing meer 

te zien binnen het plangebied. Evenmin is in de omgeving van het plangebied een restant van het 

landgoed te herkennen (figuur 4; bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl). Ten oosten van het 

plangebied is een boerderij aanwezig, het plangebied maakt onderdeel uit van de akkers bij deze 

boerderij.  

Ook op recentere kaarten, tot circa 1940, blijft het plangebied onbebouwd (figuren 5-7). Het 

landgebruik blijft akkergebied, hetgeen wellicht voor geringe verstoringen van de ondergrond heeft 

gezorgd. In de jaren ’40 van de 20e eeuw raakt het plangebied bebouwd (figuur 7). De huidige 

bebouwing in het plangebied is tot stand gekomen in 1968 (bron: www.bagviewer.kadaster.nl; figuur 

8). De situatie zoals deze in de jaren ’60 van de 20e eeuw wordt gerealiseerd in het plangebied blijft tot 

op heden in stand (figuur 8—10).  

Militair Erfgoed 

Binnen het plangebied zijn geen indicaties voor archeologie uit de Tweede Wereldoorlog bekend op de 

Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (bron: www.ikme.nl) en de VEO Bommenkaart (bron: 

www.explosievenopsporing.nl). De verwachting op het aantreffen van vondsten uit deze periode is 

dan ook laag. Ook op de landschapskaart van de verdedigingswerken van Nederland worden geen 

archeologische waarden verwacht binnen het plangebied (bron: www.landschapinnederland.nl).  

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Rondom het plangebied heeft vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw aanzienlijke uitbreiding van de 

woonwijken plaatsgevonden. Het is onduidelijk of dit ook heeft geleid tot ophoging of verstoring van 

de ondergrond in het plangebied of voor wijzigingen in de grondwaterstand, dienadelige gevolgen 

zouden kunnen hebben voor eventuele archeologische resten.  

Binnen het plangebied zijn ten tijde van onderhavig onderzoek een woning en bijgebouw aanwezig, 

die gefundeerd zijn tot een diepte van 80-100 cm -Mv (bron: opdrachtgever). Aan de oostzijde van het 

plangebied is een vijver van circa 20 m² aanwezig met een diepte van ongeveer 1,0 m.  

In het Bodemloket (bron: www.bodemloket.nl) is bekend dat binnen het plangebied mogelijk nog een 

milieukundige sanering plaats dient te vinden. Ten westen van het plangebied heeft reeds een 

bodemsanering plaatsgevonden ten tijde van de nieuwbouw. Het huidige plangebied viel deels buiten 

de toenmalige onderzoekscontour (Kwinfra Milieu; 15104rap). 
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Figuur 4.Het plangebied (rood omlijnd) op het Kadastrale Minuutplan uit 
1811-1832. Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 

Figuur 3. Het plangebied, bij benadering rood omlijnd, op de sluizenkaart voor het 
hoogheemraadschap Kennemerland en West-Friesland. Kaart vervaardigd door Jan Jansz 
Dou en uitgegeven door Joan Blaeu. Direct ten zuiden van het plangebied is de huidige 
Natteweg aangegeven, ten zuidoosten de huidige Koninginneweg/Bergerweg. Met het 
rode vlak is de onderzoekscontour van Van der Heiden en Rebergen (2008) aangegeven, 
het plangebied ligt in de rode cirkel. Naar: Nyst, 2007 
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Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 1880. 
Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 1900. 
Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 1945. 
Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1970. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 9. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 
1999. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 10. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2018. Bron: 
www.pdok.nl 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie Bronstijd - Vroege Middeleeuwen: duin- of strandzand 

 Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd: mariene dekafzettingen 

Diepteligging Mariene dekafzettingen: circa 50 cm -Mv  

 Duin- of strandzand: circa 110 cm -Mv 

 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de 

perioden Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het 

plangebied op een strandwal die is afgedekt met een laag duinzand. Grenzend aan het plangebied zijn 

in de top van het duin sporen en vondsten aangetroffen uit de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. In 

het duinzand zijn sporen en vondsten aan te treffen uit alle periodes, in de kleilaag zijn ook sporen en 

vondsten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aangetroffen. De verwachting voor resten uit 

de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd hangt voornamelijk samen met een inmiddels verdwenen 

landgoed, zichtbaar op kaarten uit de vroege 17e eeuw, of eventuele voorlopers hiervan. 

Stratigrafische positie en diepteligging 

• Het archeologisch relevante niveau voor de Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen 

bestaat uit de top van de duin- en strandzandafzettingen. Deze zijn grenzend aan het plangebied 

aangetroffen vanaf een diepte van 110 cm -Mv (Van der Heiden en Rebergen, 2008).  

• Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zullen voornamelijk in de 

mariene dekafzettingen aanwezig zijn. Deze zijn grenzend aan het plangebied aangetroffen vanaf 

een diepte van 50 cm -Mv (Van der Heiden en Rebergen, 2008). Dit is de onderzijde van de 

bestaande bouwvoor.  

Complextypen, omvang en aanwezigheid 

In het plangebied worden nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden verwacht. 

• Gedurende de Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen bestaan nederzettingsterreinen uit 

een verzameling van grondsporen en vondstmateriaal in de top van het duin- of strandzand. Dit 

kan hebben gezorgd voor een dun humeus niveau in de top van het zand, waarin bijvoorbeeld 

paalkuilen, waterputten en afvaldumps aanwezig kunnen zijn. Aan te treffen vondstmateriaal 

bestaat onder andere uit aardewerk, metaal, bewerkt natuursteen en verbrand leem. De omvang 

van een vindplaats uit de Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen beslaat enkele tientallen 

tot honderden vierkante meters.  

• Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen of de Vroege Nieuwe uit grondsporen en sporen van 

landgebruik samenhangend met het reeds verdwenen landgoed. Nederzettingsterreinen 

kenmerken zich door een ontkalkte cultuurlaag of dichte vondstenstrooiing. Sporen van 

landgebruik (waaronder ook grafvelden) zullen zich juist kenmerken door grondsporen en 

verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van vondstmateriaal. 

Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd zullen enkele honderden 

vierkante meters beslaan.  
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De archeologische verwachting voor het plangebied is in sterke mate afhankelijke van de 

aanwezigheid en intactheid van de twee archeologisch relevante niveau. In hoeverre door 

verstoringen eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen zijn, is niet bekend. De 

bodemopbouw in het plangebied dient hierom met behulp van aanvullend veldonderzoek te worden 

getoetst. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 5 

Type boor Edelmanboor, gutsboor 

Boordiameter 7 cm, 3 cm 

Maximale boordiepte 200 cm -Mv 

 

 

Werkwijze 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak (Rap, 2020). De boringen zijn gebruikt om de 

mate van intactheid van de bodem te bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte 

landschappelijke ligging van het plangebied. In totaal zijn in het plangebied vijf boringen gezet 

(boringen 1-5). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, 

beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm. tot 

een diepte van maximaal 200 cm -Mv. De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, 

versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn 

beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008). Deze foto’s en beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlagen 8 en 9. De boringen zijn zo 

gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied. De ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 7. 

De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN; bijlage 4). 

Veldwaarnemingen 

Het maaiveld in het plangebied oogt vrij egaal, de noordoostzijde van het plangebied is 

ondoordringbaar verhard ten behoeve van de aanleg van een parkeerplaats. Foto’s van het plangebied 

is weergegeven in figuur 11. 

  

Figuur 11. Foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek op 06-02-2020. Links een aanzicht op de 
zuidoostzijde van de bestaande bebouwing, rechts een blik op de parkeerplaats aan de noordoostzijde van het 
plangebied. Fotograaf: J. Rap. 
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Lithologie en bodemopbouw 

• Ter plaatse van boringen 1 en 4 vanaf maaiveld een aantal lagen zwak tot matig siltig, zwak tot 

sterk siltig matig fijn zand aangetroffen. Aan de top bevatten deze lagen grof puin, plastic en 

ijzerdraad, op grotere diepte is alleen puin in deze laag aanwezig. Deze verschillende lagen zijn 

aangetroffen tot een diepte van 130-200 cm -Mv, waarna het zand door de ligging beneden het 

grondwaterpeil uit de boor loopt. Door het grove puin is het niet mogelijk geweest de zuigerboor 

te gebruiken, waardoor boringen 1 en 4 niet tot in de natuurlijke afzettingen zijn uitgevoerd. Op 

basis van de hoeveelheid puin in het pakket is het geïnterpreteerd als een ophooglaag. 

• Ter plaatse van boringen 2, 3 en 5 is vanaf maaiveld tot een diepte van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot 

+0,25 m NAP) sprake van een soortgelijk humeus ophoogpakket als in boringen 1 en 4. Het 

ophoogpakket ligt op zwak tot matig humeuze sterk siltige tot sterk zandige klei, die bruingrijs tot 

grijsbuin van kleur is en zandlagen bevat. De klei is kalkarm en bevat roestvlekken en 

plantenresten. De kleilagen zijn geïnterpreteerd als het Laagpakket van Walcheren, die op basis 

van de ontkalking mogelijk bewoonbaar zijn geweest.  

• In boring 5 is onder de kleilaag vanaf een diepte van 90 tot 120 cm -Mv (-0,37 tot -0,67m NAP) een 

laag donkerbruine gecomprimeerde sterk vergane plantenresten aangetroffen. Door de 

vervorming van de plantenresten is niet meer vast te stellen of het een veenrestant betreft of 

potentieel de vulling van een watergang.  

• De kleilaag en het pakket plantenresten gaan in boringen 2, 3 en 5 vanaf een diepte van 120-150 

cm -Mv (0,67-0,99 m -NAP) over in een laag kalkloos matig fijn en zwak siltig zand, dat geelgrijs 

van kleur is. Het zand is goed gesorteerd, in boring 2 is aan de top van het zandpakket enige 

humus waar te nemen. Op basis van de goede sortering van het zand en de hoofdzakelijk 

geelgrijze kleur is het pakket geïnterpreteerd als duinzand. Onder invloed van het grondwater 

loopt het zand uit de gutsboor. Door de aanwezige kleilagen is de ondergrond niet geschikt voor 

een zuigerboor. De boringen zijn daarom geëindigd in het duinzand op dieptes van 135-200 cm -

Mv (0,82 tot1,52 m -NAP). 

Het grondwaterpeil is tijdens het veldonderzoek bereikt op een diepte van circa 70-110 cm -Mv.  

Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Opgemerkt moet 

worden dat het opsporen van indicatoren geen doel van dit onderzoek is geweest.  

Archeologische interpretatie 

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge verwachting heeft op het 

aantreffen van archeologische resten uit de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. Dit is vastgesteld aan 

de hand van de aangetroffen duinafzettingen vanaf een diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 m -

NAP), die relevant zijn voor de periode Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen en op de hierop 

aanwezige mariene kleiafzettingen, die getuige de ontkalking mogelijk bewoonbaar zijn geweest. De 

mariene afzettingen zijn aangetroffen vanaf een diepte van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot +0,25 m NAP) en 

vormen het archeologisch relevante niveau voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 

Diepreikende sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd kunnen echter ook tot in het 

duinzand worden aangetroffen, zoals deze ook reeds aangrenzend aan het plangebied zijn 

aangetroffen. Ter plaatse van boringen 1 en 4 is een ophoogpakket met een dikte van 130-200 cm 

aangeboord.  
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied bevindt zich oorspronkelijk op een lage kustduin, die vanaf het einde van de 

Vroege Middeleeuwen afgedekt is geraakt door een pakket mariene kleiafzettingen. Door sluiting 

van de kustlijn zijn deze mariene afzettingen vanaf de Late Middeleeuwen bewoonbaar. 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Binnen de bodemopbouw is sprake van twee verschillende archeologisch relevante niveaus. Het 

betreft de top van de kleiafzettingen, aangetroffen vanaf een diepte van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot 

+0,25 m NAP) voor de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd en de top van de 

duinafzettingen, aangetroffen vanaf een diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 m -NAP), het 

relevante niveau voor de periode Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Archeologisch gezien zijn de bodemniveaus nog intact. 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

De verwachting op het aantreffen van archeologische resten in het plangebied is hoog. Deze 

verwachting is gebaseerd op het aantreffen van twee intacte archeologisch relevante niveaus.  

• In boringen 2, 3 en 5 is vanaf een diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 m -NAP) een laag 

ontkalkt zand aangetroffen met een humeuze top. Deze zandlaag is in het bureauonderzoek 

beschouwd als het archeologisch relevante niveau voor de periode Bronstijd tot en met de 

Vroege Middeleeuwen. Archeologische resten uit deze periodes kunnen bestaan uit 

nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik, grafvelden en vondstconcentraties.  

• In het plangebied is tevens sprake van intacte ontkalkte kleiafzettingen, het archeologisch 

relevante niveau voor de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd, vanaf een 

diepte van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot +0,25 m NAP). Uit het bureauonderzoek blijkt dat in deze 

laag sprake kan zijn van archeologische grondsporen samenhangend met een voormalig 

landgoed dat het plangebied omvat heeft. Ter plaatse van boringen 1 en 4 is mogelijk een 

ophogingpakket samenhangend met dit landgoed aangetroffen.    
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12. Conclusies en advies 

Conclusie 

Op basis van zowel het bureau- als het veldonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting op 

het aantreffen van intacte archeologische resten. Het plangebied bevindt zich op een strandwal, 

waarop een laag duinzand is afgezet. Gedurende de late Vroege Middeleeuwen is het duin onder 

invloed van een kreek ten noorden van het plangebied afgedekt met een pakket mariene 

kleiafzettingen. Op basis van historische kaarten en onderzoek uitgevoerd grenzend aan het 

plangebied, valt het plangebied binnen de contouren van het inmiddels verdwenen landgoed uit de 

Midden Nieuwe tijd. Het landgoed heeft mogelijk een oorsprong in de Late Middeleeuwen. De 

archeologische resten uit deze periode zijn aangetroffen in de kleiafzettingen, vanaf een diepte van 50 

cm -Mv. Ook zijn grenzend aan het plangebied reeds grondsporen aangetroffen samenhangend met 

bewoning vanaf de Bronstijd, in de vorm van paalkuilen en hoefafdrukken. Deze bevinden zich in de 

top van het duin- of strandzand.  

De beide archeologisch relevante niveaus voor deze periodes zijn ook aangetroffen in het plangebied. 

Het kleipakket waarin zich sporen van het landgoed kunnen bevinden is aangetroffen vanaf een diepte 

van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot +0,25 m NAP). Het kleipakket vertoont een geleidelijk afdekking van het 

oorspronkelijke duinzandpakket, dat is aangetroffen vanaf een diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 

m -NAP). De top van het duinzand is beperkt humeus, indicatief voor de aanwezigheid van een intact 

archeologisch relevant niveau voor de periode Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. Daarom 

behoud het plangebied een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit alle 

periodes vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. 

Advies 

In het plangebied is sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten op 

twee verschillende niveaus, vanaf een diepte van 25-80 cm -Mv (-0,29 tot +0,25 m NAP) en vanaf een 

diepte van 120-150 cm -Mv (0,67-0,99 m -NAP). Ten aanzien van de voorgenomen ingrepen, de sloop 

van de bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwe woningen adviseren wij daarom om een 

aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid en aard van archeologische 

resten, karterende en waarderende fase. Een dergelijk onderzoek kan het beste worden uitgevoerd in 

de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P). De kaders en 

wetgeving waarbinnen een dergelijk proefsleuvenonderzoek moet worden uitgevoerd, dient vooraf te 

worden vastgesteld in een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).  

Het bovenstaande is een advies. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Bergen, om op basis 

van de resultaten van dit rapport een selectiebesluit te nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventuele archeologische resten in het plangebied.   
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe Tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe Tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe Tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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 Archeologische beleidskaart gemeente Bergen 

 

 

  



29 
 

 

 



30 
 

 Geologische kaart 
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 Geomorfologie 

 

 

 

  

Alterra, 2017 
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 Maaiveldhoogte 
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 Bodemkaart 
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 Archeologische waarden en onderzoeken 
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 Boorpuntenkaart 
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 Foto’s van boringen 

Foto’s van boringen uitgevoerd in het plangebied. De boorkernen liggen met de punt, het diepste deel, naar 

boven. Het maaiveld begint links op de foto, vervolgens liggen de kernen in blokken van 50 cm -Mv. De guts ligt 

met het diepst gelegen deel van de boring aan de rechterzijde op de foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boring 1: 0-200 cm -Mv. Dieper gelegen sediment liep uit de boor door de grondwaterstand. Door de puinhoudendheid 
van het pakket bleek boren met een zuigerboor onmogelijk. 

Boring 2: 0-175 cm -Mv  inclusief detail van gutsboring met humeuze duintop. Dieper gelegen zand liep onder invloed 
van grondwater uit de boor. Door de aanwezigheid van kleipakket is boren met de zuigerboor onmogelijk gebleken.  

Boring 5: 0-150 cm -Mv. Dieper gelegen duinzand liep uit de boor onder invloed van grondwater. Door veen- en 
kleirestant is dieper boren met de zuigerboor niet mogelijk. 
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 Boorbeschrijvingen 

 



1

boring: 19111-1
beschrijver: JR, datum: 6-2-2020, X: 109.178, Y: 520.336, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19A, hoogte: 0,48, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Bergen, opdrachtgever: Mees Milieu & Ruimte, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: plastic fijn puin, ijzerdraad

40 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, weinig plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: vlekkig, fijn puin

55 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: fijn puin, gw 110

95 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: grof puin, invallend

120 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: te veel puin voor zuigerboor

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,52 m -NAP

boring: 19111-2
beschrijver: JR, datum: 6-2-2020, X: 109.234, Y: 520.353, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19A, hoogte: 0,48, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Bergen, opdrachtgever: Mees Milieu & Ruimte, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: plastic, fijn puin

40 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, weinig plantenresten
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: vlekkig, fijn puin

75 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, blauwgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: afwisseling Zs3/Kz3, kwelder/overspoeling?

120 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: grove planten, bewoonbaar klei op duinzand?

145 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Duinzand, kalkloos, door ligging onder klei niet geschikt voor zuigerboor

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,12 m -NAP
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boring: 19111-3
beschrijver: JR, datum: 6-2-2020, X: 109.200, Y: 520.324, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19A, hoogte: 0,51, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Bergen, opdrachtgever: Mees Milieu & Ruimte, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: plastic, fijn puin

40 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, weinig plantenresten
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: vlekkig, fijn puin

80 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, blauwgrijs, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: afwisseling Zs3/Kz3, kwelder/overspoeling? Rommelig

120 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: grove planten, bewoonbaar klei op duinzand?

150 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Duinzand, kalkloos, door ligging onder klei niet geschikt voor zuigerboor

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,09 m -NAP

boring: 19111-4
beschrijver: JR, datum: 6-2-2020, X: 109.180, Y: 520.308, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19A, hoogte: 0,49, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Bergen, opdrachtgever: Mees Milieu & Ruimte, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: plastic fijn puin, ijzerdraad

50 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: fijn puin, gw 110

95 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: grof puin, invallend, vast op puin

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,81 m -NAP
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boring: 19111-5
beschrijver: JR, datum: 6-2-2020, X: 109.239, Y: 520.321, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19A, hoogte: 0,53, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: geen, 
provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Bergen, opdrachtgever: Mees Milieu & Ruimte, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: A-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: plastic, fijn puin

25 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, blauwgrijs, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: afwisseling Zs3/Kz3, kwelder/overspoeling? Rommelig

85 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: grove planten, bewoonbaar klei op veenrest of humeuze vulling?

90 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, donkerbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: AC-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: veenrest of humeuze spoorvulling

120 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Duinzand, kalkloos, door ligging onder klei niet geschikt voor zuigerboor

 Einde boring op 135 cm -Mv / 0,82 m -NAP
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SAMENVATTING 
Algemeen 
onderzoekslocatie Natteweg 9 te Bergen 

kadastraal  Bergen, Sectie C, nummer 4377 

oppervlakte circa 3.750 m² 

gebruik locatie Wonen met tuin 

aanleiding Voorgenomen sloop deel huidige bebouwing en nieuwbouw van vier woningen 

doel Vastleggen van de milieuhygiënische situatie van de bodem (grond en grondwater) 

 

Onderzoek 

soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek  

hypothese Onverdacht 

onderzoeksopzet NEN 5740+A1:206 – strategie “onverdacht” (ONV-NL) 

CROW 210: Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, strategie voor 1995 

 

Resultaten, conclusie en advies 

analyseresultaat grond De zintuiglijk zwak baksteenhoudende ondergrond ter plaatse van boring 03 is sterk 

verontreinigd met zink en PAK en licht verontreinigd met kobalt, lood en minerale olie. 

De zintuiglijk zwak baksteenhoudende bovengrond is licht verontreinigd met kobalt, 

kwik, lood, zink en PAK. De zintuiglijk schone bovengrond is licht verontreinigd met 

kobalt, kwik, lood, zink en PAK. De zintuiglijk schone ondergrond bestaande uit zand 

is licht verontreinigd met PAK. De zintuiglijk schone ondergrond bestaande uit klei is 

matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht 

verontreinigd met zink. De aangetoonde verontreinigingen zijn deels te relateren aan 

de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen.  

analyseresultaat 
grondwater 

Het grondwater is licht verontreinigd met zink. 

analyseresultaat asfalt De aangetroffen asfaltlagen zijn grotendeels overeenkomstig in opbouw en slechts 

licht variërend in diepte. Het bovenste gedeelte bestaat uit dicht asfalt beton. Het 

onderste gedeelte bestaat uit grind asfalt beton, en ter plaatse van boring 01 uit 

steenslag asfalt beton. Bij geen van de lagen is bij de PAK-marker test een gehalte 

groter dan 250 mg/kg aan PAK aangetroffen. Bij de GCMS analyse zijn geen van de 

gemeten parameters boven de detectielimiet gemeten.  

conclusies en advies De aanwezige asfaltverharding is niet teerhoudend en komt in aanmerking voor 

hergebruik.  

 

Gezien de aangetoonde verontreinigingen wordt de hypothese onverdacht niet 

bevestigd.  

 

In verband met de aangetoonde sterke verontreinigingen met zink en PAK in de grond 

en de voorgenomen herontwikkeling van de locatie is een nader bodemonderzoek 

overeenkomstig de NTA5755 benodigd. Middels de uitvoering van een nader 

bodemonderzoek kan bepaald worden of op de locatie sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging waarbij meer dan 25 m³ grond boven de 

interventiewaarde verontreinigd is. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van De Haaf Vastgoed B.V. is door Kwinfra BV een verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de locatie Natteweg 9 te Bergen. 

 

Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de locatie. De 

opdrachtgever is voornemens om op de locatie een viertal woningen te realiseren. Hiervoor zal een deel van de 

huidige bebouwing op de locatie worden gesloopt.  

 

Doel van het bodemonderzoek is: 

- het vaststellen van de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter plaatse 

van het riooltracé; 

- het vaststellen of de aanwezige asfaltverharding al dan niet teerhoudend is. 

 

Wij streven naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Grond- en grondwatermonsters 

worden steekproefsgewijs genomen. Lokale afwijkingen in de bodem kunnen daarom niet worden uitgesloten. 

Ook is het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname. Na de uitvoering van het onderzoek kan de 

kwaliteit van bodem (grond en grondwater) beïnvloed worden door onder andere het bouwrijp maken van een 

terrein, de aanvoer/toepassing van grond van buiten de onderzoekslocatie zonder kwaliteitsgegevens of door de 

verspreiding van een verontreiniging via het grondwater vanaf een naburig terrein(deel). De 

onderzoeksresultaten hebben daarom een beperkte geldigheidsduur. 

 

1.1 Kwaliteitsborging 

Het veldwerk is uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek" en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002. Kwinfra BV is hiervoor door Normec Certification 

gecertificeerd. De veldwerkers staan geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Tussen Kwinfra BV (zusterbedrijven of het moederbedrijf) en de opdrachtgever is op geen enkele juridische, 

financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat van het uitgevoerde 

verkennend bodemonderzoek beïnvloedt.  

 

De analyses van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn uitgevoerd een RvA geaccrediteerd 

laboratorium.  

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is de inleiding met kwaliteitsborging weergegeven. Het vooronderzoek met de onderzoeksopzet is 

beschreven in hoofdstuk 2. Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is beschreven in hoofdstuk 3. In 

hoofdstuk 4 zijn de analyseresultaten getoetst en besproken. De conclusies met eventueel advies zijn beschreven 

in hoofdstuk 5. Tot slot worden in hoofdstuk 6 enkele referenties weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK 

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 

uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen 

op de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt een hypothese opgesteld met 

een daarbij behorende onderzoeksstrategie waarmee de hypothese getoetst wordt.  

 

In het vooronderzoek wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit 

de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde 

bronnen weergegeven en is aangegeven of hier relevante informatie is aangetroffen. 

 

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen: 

Bron: Bronvermelding: Geschikte informatie: 

Website Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord  

odnhn.nazca4u.nl Ja 

Website Bodemloket www.bodemloket.nl  Ja 

Vigerende bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart en 

bodemfunctieklassenkaart 

Gemeenten Alkmaar, Bergen, 

Castricum, Heerhugowaard en 

Heiloo (14M1136.RAP001, juli 

2015) 

Ja 

Website PDOK/BAG viewer pdokviewer.pdok.nl Ja 

Website kadaster www.kadaster.nl 

www.topotijdreis.nl 

Ja 

Google Earth Pro www.google.nl/intl/nl/earth/ Ja 

Dino loket www.dinoloket.nl Ja 

Opdrachtgever De Haaf Vastgoed B.V. Toekomstige situatieschets, contour 

onderzoekslocatie, bodemonderzoek  

Archief Kwinfra B.V. Diverse onderzoeken Onderzoek bekend 

 

2.1 Locatiebeschrijving 

Locatie   : Natteweg 9 te Bergen 

Oppervlakte  : circa 3.750 m² 

Kadaster  : gemeente Bergen, sectie C, nummer 4377 

Coördinaten  : X: 109,210 / Y: 520,329     

Huidig gebruik  : Bijeenkomst-/vergadercentrum,  

Toekomstig gebruik : Wonen met tuin 

 
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1, blad 1 van 2. De huidige inrichting van 
de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening opgenomen in bijlage 1, blad 2 van 2.  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Natteweg 9 te Bergen en is voor ca. 430 m² bebouwd met een villa (De 

Haaf) en een theehuis. Aan de oostkant van de locatie is een asfaltverharding aanwezig met een oppervlakte van 

circa 600 m². Het overige terreindeel is onverhard en betreft tuin.   
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2.2 Historische informatie 

2.2.1 Bodembelastende activiteiten 

Over de locatie zijn geen bijzonderheden (in gebruik zijnde brandstoftanks, asbest, calamiteiten e.d.) naar voren 

gekomen, die kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

Ter plaatse van het perceel ten noorden van de onderzoekslocatie (Kadastraal bekend onder nummer C 4378) en 

ter plaatse van Natteweg 18 zijn, of waren in het verleden, ondergrondse huisbrandolietanks aanwezig 

 

2.2.2 Bodeminformatie  

Uit het archief van Kwinfra BV blijkt dat ter plaatse van onderhavige locatie en ten noorden en westen van 

onderhavige locatie de onderstaande bodemonderzoeken reeds zijn uitgevoerd: 

- Verkennend bodemonderzoek, Koninginneweg Natteweg te Bergen, Bodembelang BV projectnummer: 

051002618, d.d. 1 mei 2015.  

 

Uit het bovengenoemde bodemonderzoek blijkt o.a. dat de bovengrond zeer plaatselijk licht verontreinigd is met 

lood. De ondergrond is als schoon beoordeeld. Het grondwater is licht verontreinigd met zink, xylenen, naftaleen, 

kwik, molybdeen en barium. Uit een indicatieve PAK marker test blijkt dat het aanwezige asfalt niet teerhoudend 

is.    

 

- Verkennend asbest in grondonderzoek, De Haaf te Bergen, Kwinfra BV, kenmerk: 15104rap, d.d. 10 

november 2015. 

 

Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat er analytisch geen asbest is aangetoond in de onderzochte zwak 

puinhoudende en zintuiglijk schone bovengrond.   

 

2.2.3 Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart (Documentcode: 14M1136.RAP001, juli 2015) van 

de Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo heeft de onderzoekslocatie de 

bodemfunctieklasse wonen. De bovengrond ligt in de bodemkwaliteitszone B4 – Oudere woongebieden en 

bedrijven. De ondergrond ligt in de bodemkwaliteitszone O5 – Overige woongebieden, bedrijven en buitengebied. 

De ontgravingsklasse voor de bovengrond betreft naar verwachting klasse wonen. De ontgravingsklasse voor de 

ondergrond betreft naar verwachting Landbouw/natuur. 

 

Naar verwachting is ter plaatse van de onderzoekslocatie geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging.  

 

2.2.4 Demping/ophoging/halfverharding/funderingslaag (asbest) 

Voor zover bekend zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen (asbest)verdachte dempings-/ophoog-

/halfverhardings-/funderingslagen aanwezig. De onderzoekslocatie is derhalve (vooralsnog) onverdacht op de 

aanwezigheid van asbest.  

 

Verder zijn voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen gedempte sloten aanwezig.  
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2.2.5 Bodemopbouw  

Voor de algemene bodemopbouw is informatie geraadpleegd uit het Dinoloket welke is weergegeven in 

onderstaande figuur. 

 

 

 
 

De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied en/of waterwingebied. Er bevinden zich in de 

nabijheid van de onderzoekslocatie geen grondwateronttrekkingen die de stromingsrichting van het grondwater 

ter plaatse kunnen beïnvloeden.   

 

2.3 Onderzoeksopzet (hypothese en strategie) 

Op basis van de verkregen resultaten  uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie verdacht op de 

aanwezigheid van bodemverontreinigende stoffen. 

 
Verwacht wordt dat met een onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie uit de NEN 5740+A1:2016 (ONV-
NL) voldoende wordt geanticipeerd op de locatie specifieke omstandigheden.  
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Het asfaltonderzoek is uitgevoerd conform de CROW publicatie 210: “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” en 

de strategie “Asfalt aangelegd voor 1995”. 

 

Conform deze strategie dienen voor een homogeen wegvak kleiner dan 500 m2 twee boringen verricht te worden. 

Hierbij dient per maximaal 500 m2 extra asfaltverharding één extra boring te worden verricht. Van iedere 

vrijkomende boorkern wordt de constructieopbouw beschreven en met een PAK-marker test indicatief de 

aanwezigheid van teer in gehalten boven de 250 mg/kg bepaald. Indien uit de PAK-marker test blijkt dat teer in 

het asfalt aanwezig is, is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. Indien met de PAK-marker test geen teer 

wordt aangetroffen dienen PAK-analyses (GC/MS) uitgevoerd te worden. Het aantal analyses is afhankelijk van de 

hoeveelheid (tonnage) vrijkomend asfalt. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn drie boringen verricht conform de CROW-210. Van de asfaltkernen is de 

constructieopbouw bepaald en met een PAK-marker test indicatief het PAK-gehalte getoetst. Indien indicatief een 

PAK gehalte kleiner dan 250 mg/kg wordt aangetroffen, is vooralsnog een analyse PAK in asfalt (GC/MS) 

uitgevoerd. 

 

Met ingang van 29 november 2019 is het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie (Geactualiseerde versie van 29 november 2019)  van kracht. Hierin zijn o.a. toepassingsnormen 

opgenomen met betrekking tot het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit houdt onder meer 

in dat bij afvoer van grond vanaf de onderzoekslocatie naar een erkende verwerker/acceptant deze aanvullend 

onderzocht dient te zijn op PFAS-verbindingen. Daar er naar verwachting geen grond wordt afgevoerd, is de 

grond niet aanvullend onderzocht op PFAS.  

 

2.4 Terreinverkenning 

Ten behoeve van het vooronderzoek is door een medewerker van de Kwinfra BV op 23 januari 2020 een 

terreinverkenning uitgevoerd. De terreinverkenning is direct voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk 

uitgevoerd door de heer M. Verploegen (gecertificeerd veldwerker) en de heer M. Smit (veldwerker in opleiding). 

 

Uit de terreinverkenning is geen aanvullende informatie naar voren gekomen ten opzicht van de reeds bekende 

informatie.  
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3. VELDWERKZAAMHEDEN EN LABORATORIUMONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek  

De boringen zijn verricht met de gangbare boorsystemen (edelmanboor, gutsboor, riverside boor, schep e.d.). 

Het veldwerk is door dhr. M. Verploegen en dhr. M. Smit uitgevoerd op d.d. 23 januari 2020. Op d.d. 30 januari 

2020 is het grondwater door dhr. A. Dol (gecertificeerd veldwerker) bemonsterd. In onderstaande tabel zijn de 

verrichte veldwerkzaamheden weergegeven.  

 

Tabel 2. Verrichte veldwerkzaamheden 

Werkzaamheden Aantal Coderingen 

Boring tot 0,5 m-mv 10 01*, 02*, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13 
Boring tot 2,0 m-mv 2 03*, 09 
Peilbuis 1 07 

* inclusief asfaltboring 

 

De opgeboorde grond is zintuiglijk beoordeeld op de bodemkundige samenstelling en eventueel aanwezige 

verontreinigingen (incl. asbest).  

 

De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt voor het verwijderen van eventueel aanwezig sediment en circa 1 

week na plaatsing bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Tijdens de grondwaterbemonstering is het 

grondwater zintuiglijk beoordeeld en zijn de zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (Ec) en troebelheid (NTU) 

bepaald. 

 

De locatie van de boringen en peilbuis zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 1, blad 2 van 2. 
 

3.1.1 Zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen met de bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn verwerkt tot boorstaten. Deze 

boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Op basis van de verrichte boringen kan de lokale bodemopbouw kan als volgt worden omschreven. De bodem 

bestaat voornamelijk uit matig grof zand. De bovengrond is plaatselijk zwak tot matig humeus. Ter plaatse van 

boring 3 is in de ondergrond een sterk zandige, matig humus houdende kleilaag aangetroffen.  

 

Ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden is het grondwater op circa 1,1 m-mv vastgesteld. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijke waarnemingen gedaan die kunnen duiden op 

een mogelijk verontreiniging van de bodem. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.   

 

Tabel 3. Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Diepte 

(m –mv) 

Grondsoort Bijmenging/waarneming 

03 0,1 – 0,5 Matig grof, zwak humeus zand Zwak baksteenhoudend 

03 0,5 – 0,8 Matig grof, matig humeus zand Matig baksteenhoudend 

04 0,0 – 0,5 Matig fijn, matig humeus zand Zwak baksteenhoudend 

 

In het veld zijn de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het bemonsterde 

grondwater bepaald. In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater 

weergegeven.  
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Tabel 4. Grondwaterbemonstering 

Peilfilter Filterstelling  

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 

pH EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Zintuiglijke 

waarnemingen 

07 1,10 – 2,60 1,10 6,9 1310 27 - 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen waargenomen. De gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid zijn voor grondwater als 

normaal te beschouwen. De gemeten troebelheid van het grondwater is groter dan de norm voorschrijft (norm < 

10 ntu). Opgemerkt wordt dat de voorpompprocedure is met de langzaamste snelheid uitgevoerd.  

 

In het grondwater is slechts sprake van een licht verhoogd gehalte aan zink (overschrijding streefwaarde). De 

verhoogde troebelheid kan als “niet significant” van invloed worden beschouwd. Derhalve worden de 

analyseresultaten als representatief beschouwd voor de kwaliteit van het grondwater.  

 

3.1.2 Veldwaarnemingen asbest 

Bij de maaiveldinspectie en bij de inspectie van het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen 

en/of puinbijmengingen aangetroffen.  

 

3.1.3 Afwijkingen op vigerende protocollen 

Er zijn geen afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften (BRL-SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018 NEN-

normen). 

 

3.2 Monsterselectie laboratorium 

Vijf grond(meng)monsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het standaard NEN pakket grond bestaande 

uit:  

- voorbehandeling AS3000; 

- humus en lutum; 

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

- polychloorbifenylen (PCB); 

- minerale olie. 

 

Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN pakket grondwater, bestaande uit: 

- voorbehandeling AS3000; 

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen en styreen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie. 

 

Van drie opgeboorde kernen is de constructieopbouw bepaald en indicatief het PAK-gehalte m.b.v een PAK-

marker. Aan de hand van de resultaten van de constructieopbouw en de PAK-marker test is conform de CROW-

210 één analyse PAK (GC/MS) in asfalt uitgevoerd te worden.  
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4. INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN  

4.1 Toetsingskader 

De uitkomsten van de chemische analyses van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de toetsingsnormen 

uit de circulaire bodemsanering 2013 en de regeling bodemkwaliteit. Toetsing heeft plaatsgevonden met behulp 

van het door de overheid beschikbaar gestelde programma BoToVa (Bodem Toets & Validatieservice) versie 3.0.0 

(grond) en 2.0.0 (grondwater). 

 

De interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op standaardbodem met lutum 

percentage van 25% en een organisch stof percentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de 

bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar de standaardbodem. 

Voor grondwater zijn de streef- en interventiewaarden voor zowel anorganische als voor organische verbindingen 

onafhankelijk gesteld van de grondsoort. 

 

Voor eventuele verontreiniging van grond en/of grondwater worden de volgende categorieën onderscheiden: 

 

• voldoet aan achtergrondwaarde: geen overschrijding achtergrond-/streefwaarde  

• verontreiniging/verhoging: overschrijding achtergrond-/streefwaarde 

• sterke verontreiniging/verhoging: overschrijding interventiewaarde 

 

In bijlage 3 is een beschrijving gegeven van het toetsingskader waaraan de resultaten zijn getoetst.  

 

4.2 Grond 

De analyse- en toetsingsresultaten van de grond zijn opgenomen in bijlage 4. In onderstaande tabel zijn de 

toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters weergegeven.  

 

Tabel 5. Toetsingsresultaten grond 

(Meng)-

monster 

Boringen Diepte 

(m-mv) 

Bodem-

laag 

Zintuiglijke 

waarnemingen 

>AW >T >I 

MM01 01, 02, 05, 06, 08, 

09, 10, 11, 12, 13 

0,0 – 0,5 Zand    - Co, Hg, Pb, PAK - - 

MM02  03, 04, 07 0,0 – 0,5 Zand Zwak 

baksteenhoudend, 

sterk 

grindhoudend 

Co, Hg, Pb, Zn, PAK - - 

MM03 07, 09 0,5 – 1,5 Zand - PAK - - 

MM04 03 0,5 – 0,8 Zand Matig baksteen 

houdend 

Co, Pb, Min. Olie  - Zink, PAK 

MM05 03 0,8 – 1,2 Klei - PAK Zink - 

Verklaring  
- : geen overschrijdingen 

>AW : concentratie  Achtergrondwaarde 
>T : concentratie  Tussenwaarde 
>I : concentratie > Interventiewaarde 

Zware metalen : kobalt (Co), kwik (Hg), lood (Pb) en zink (Zn) 
PAK : polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Min. olie : minerale olie 
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4.3 Grondwater 

De analyse- en toetsingsresultaten van het grondwater zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met zink. 

 

4.4 Asfalt 

In onderstaande tabel is per asfaltkern de laagopbouw beschreven en zijn de analyse- en toetsingsresultaten 

weergegeven. Tevens staat in de kolom “PAK-houdend op basis van GCMS” beschreven in welk mengmonster de 

bepaalde laag is getoetst. Voor de complete constructieopbouw met diktes van de lagen wordt verwezen naar het 

analysecertificaat in bijlage 6. Het analysecertificaat van de analyses PAK in asfalt is opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de constructieopbouw blijkt dat het asfalt ter plaatse van de onderzoekslocatie vrij homogeen van opbouw is.  

 

Gemiddeld is een asfaltdikte van circa 10 cm aangetroffen. Uitgaande van deze dikte komt bij verwijdering van 

het totale oppervlak circa 60 m3 (circa 150 ton) asfalt vrij. 

 

Tabel 6. Resultaten asfaltonderzoek 

Boring Dikte 

asfalt-

kern 

(mm) 

Soort asfaltbeton – 

laagdikte (mm), 

proef 77,1. 

PAK-houdend  

op basis van PAK-marker,  

proef 77,2 (>250 ppm) 

PAK-houdend op 

basis van GCMS 

Toetsing Besluit 

bodemkwaliteit, 

hergebruik. 

(75 mg/kg ds) 

01 105 DAB 0/11 

OB 

STAB 0/16 

60 

5 

40 

Nee (Asf01) 

Nee (Asf01) 

Nee (Asf01) 

18 (MMasf01) 

18 (MMasf01) 

18 (MMasf01) 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet  

02 105 DAB 0/11 

OB 

GAB 0/32 

57 

6 

42 

Nee (Asf02) 

Nee (Asf02) 

Nee (Asf02) 

18 (MMasf01) 

18 (MMasf01) 

18 (MMasf01) 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

03 104 DAB 0/11 

OB 

GAB 0/32 

54 

4 

46 

Nee (Asf03) 

Nee (Asf03) 

Nee (Asf03) 

18 (MMasf01) 

18 (MMasf01) 

18 (MMasf01) 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet  

Verklaring  

OB : Oppervlakbehandeling 

DAB  : Dicht asfaltbeton 

STAB  : Steenslag asfaltbeton 

GAB : Grind asfaltbeton 
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5. CONCLUSIES EN ADVIES 

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten kan een oordeel worden gegeven over de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie.   

 

De zintuiglijk zwak baksteenhoudende ondergrond ter plaatse van boring 03 is sterk verontreinigd met zink en 

PAK en licht verontreinigd met kobalt, lood en minerale olie. De zintuiglijk zwak baksteenhoudende bovengrond is 

licht verontreinigd met kobalt, kwik, lood, zink en PAK. De zintuiglijk schone bovengrond is licht verontreinigd met 

kobalt, kwik, lood, zink en PAK. De zintuiglijk schone ondergrond bestaande uit zand is licht verontreinigd met 

PAK. De zintuiglijk schone ondergrond bestaande uit klei is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd 

met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met zink. De aangetoonde verontreinigingen zijn deels te relateren 

aan de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen.  

 

De aanwezige asfaltverharding is niet teerhoudend en komt in aanmerking voor hergebruik.  

 

Gezien de aangetoonde verontreinigingen wordt de hypothese onverdacht niet bevestigd.  

 

In verband met de aangetoonde sterke verontreinigingen met zink en PAK in de grond en de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie is een nader bodemonderzoek overeenkomstig de NTA5755 benodigd. Middels de 

uitvoering van een nader bodemonderzoek kan bepaald worden of op de locatie sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging waarbij meer dan 25 m³ grond boven de interventiewaarde verontreinigd is.  
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Projectcode: 19205

Projectnaam: Natteweg

Pagina 1 / 4

Boring: 01

Datum: 23-1-2020

Opmerking: Asfalt

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 0020361AM

2 - 3459074AA

asfalt0

Asfaltboor, Asfalt
13

Zand, matig grof, neutraalbeige,
Edelmanboor

50

Boring: 02

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 0020362AM

3 - 3459076AA

asfalt0

Asfaltboor, Asfalt
10

Matig baksteenhoudend, Asfaltboor,
Gebroken baksteen

20

Zand, matig grof, neutraalbeige,
Edelmanboor

50

Boring: 03

Datum: 23-1-2020

GWS: 120

Opmerking: Asfalt

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

100

150

200

1 - 0020363AM

2 - 3458955AA

3 - 3414198AA

4 - 3414194AA

5 - 3459348AA

6 - 3459357AA

asfalt0

Asfaltboor, Asfalt
10

Zand, matig grof, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, donker
beigebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, matig humeus,
matig baksteenhoudend, zwak
houthoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor, Enkele baksteen

80

Klei, sterk zandig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

200

Boring: 04

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3458950AA

bosschage0

Zand, matig fijn, matig humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak
grindhoudend, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 19205

Projectnaam: Natteweg

Pagina 2 / 4

Boring: 05

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3458899AA

bosschage0

Zand, zeer fijn, zwak humeus,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3459310AA

bosschage0

Zand, matig fijn, sterk humeus,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 07

Datum: 23-1-2020

GWS: 110

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

100

150

200

250

1 - 3459065AA

2 - 3459064AA

3 - 3414197AA

4 - 3459069AA

5 - 3459068AA

6 - 3414184AA

7 - 3458906AA

grind0

Zand, matig fijn, sterk humeus, sterk
grindhoudend, sterk wortelhoudend,
donker grijsbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak kleiïg,
neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, neutraal
beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, matig
veenhoudend, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, neutraal
beigegrijs, Edelmanboor

260

Boring: 08

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3457668AA

bosschage0

Zand, matig fijn, sterk humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 19205

Projectnaam: Natteweg

Pagina 3 / 4

Boring: 09

Datum: 23-1-2020

GWS: 100

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

100

150

200

1 - 3459060AA

2 - 3459035AA

3 - 3457723AA

4 - 3457721AA

bosschage0

Zand, matig fijn, matig humeus,
zwak wortelhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, licht grijsbeige,
Edelmanboor

200

Boring: 10

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3459070AA

bosschage0

Zand, matig fijn, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 11

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3457714AA

gazon0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 12

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3457728AA

gazon0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

50
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Boring: 13

Datum: 23-1-2020

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: M. Verploegen

0

50

1 - 3457715AA

gazon0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

BIJLAGE 

BIJLAGE 3. TOETSINGSKADER 



Toelichting toetsingskader bodemonderzoek 
 

De verkregen analyseresultaten van het bodemonderzoek zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 

streefwaarde voor grondwater en interventiewaarden bodemsanering, zoals deze zijn vastgelegd in bijlage 1 van de 

Circulaire bodemsanering 2013 (geldend vanaf 1 juli 2013) en de toetsingswaarden zoals vastgelegd in het Besluit 

bodemkwaliteit (geldend vanaf 24 mei 2016) en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit (geldig vanaf 30 november 

2018).  

 

Circulaire bodemsanering 2013 

 
De toetsingswaarden uit de circulaire bodemsanering 2013 dienen voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van 

grond en grondwater waarbij de onderstaande categorieën worden onderscheiden.  

 

≤ achtergrond-/streefwaarde 

(niet verontreinigd) 

: Betreft het ijkpunt voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van 

verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

   

≥ achtergrond-/streefwaarde 

(licht verontreinigd) 

: Geeft aan wanneer de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor het ecosysteem 

verwaarloosbaar zijn, wordt overschreden 

   

> tussenwaarde 

(matig verontreinigd) 

: Formeel heeft de tussenwaarde geen status in de Circulaire bodemsanering 2013. De 

tussenwaarde wordt gebruikt als toetsingskader voor de noodzaak tot het verrichten 

van nader onderzoek naar de aard en omvang van een aangetoonde verontreiniging. 

De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek 

dient te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging 

bestaat. Voor grond betreft dit het rekenkundig gemiddelde van de AW-waarde en de 

I-waarde van een verontreinigde stof. Voor grondwater betreft dit het rekenkundig 

gemiddelde van de S-waarde en de I-waarde van een verontreinigende stof.  

   

> interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

: Betreft overschrijding van het verontreinigingsniveau waarbij formeel middels nader 

onderzoek vastgesteld dient te worden of sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde wordt overschreden is sprake van 

een vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor de mens, dier en plant.  

 

Bodemtypecorrectie  

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op 

standaardbodem met lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van 10%. Bij de beoordeling van de 

kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar de 

standaardbodem.  

 

Een geval van ernstige verontreiniging 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof (uitgezonderd asbest) de 

gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 

poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er 

kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en toch sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging. In bijlage 2 zijn dergelijke gevoelige situaties beschreven in stap 1 van het saneringscriterium. Ook in 

het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid kan sprake zijn van een geval 

van ernstige verontreiniging. Voor specifieke situaties kan het bevoegd gezag in overleg treden met het RIVM.  

 

Spoedeisendheid geval van ernstige verontreiniging 

Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot 

een vorm van saneren of beheren. Artikel 37 Wbb heeft tot doel vast te stellen of sprake is van een zodanig risico bij 

het huidig of toekomstig gebruik dat spoedig moet worden gesaneerd. Risico’s hebben een directe relatie met gebruik 

van de bodem en daarmee met de functie. Als aan het gebruik binnen de aanwezige of toekomstige functie 

onaanvaardbare risico’s zijn verbonden, staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten worden genomen. 

Sanering van een verontreiniging is spoedeisend wanneer bij een geval van ernstige verontreiniging actuele humane, 

ecologische, en/of verspreiding risico’s aanwezig zijn. Als hulpmiddel bij het berekenen van de risico’s van een 

bodemverontreiniging wordt gebruik gemaakt van het computermodel Sanscrit dat beschikbaar is via www.sanscrit.nl.  

 



Als op grond van artikel 37 Wbb is vastgesteld dat niet met spoed hoeft te worden gesaneerd, geldt geen termijn voor 

het uitvoeren van een sanering. Er kunnen wel (langjarige) beheermaatregelen worden opgelegd, bijvoorbeeld als 

monitoring van de verspreiding van een grondwaterverontreiniging gewenst is. Dat betekent dat sanering van het geval 

van ernstige verontreiniging veelal plaatsvindt als nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwactiviteiten of herinrichting van een 

locatie of gebied, daartoe aanleiding geven. Als er op of in een ernstig verontreinigde bodem bouwactiviteiten 

plaatsvinden waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, is op grond van artikel 28 Wbb melding 

verplicht aan het bevoegd gezag. Er moet een (deel)saneringsplan worden opgesteld of een melding worden gedaan in 

het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS; art. 39b lid 3 Wbb) voordat de beoogde handelingen worden 

uitgevoerd. Er gelden specifieke procedures voor goedkeuring van het (deel)saneringsplan en om vast te stellen dat de 

BUS-melding in overeenstemming is met het BUS. 

 

Verder wordt opgemerkt dat de zorgplicht zoals vastgelegd in artikel 13 van de Wet bodembescherming van toepassing 

is op (nieuwe) bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987. Dit houdt in dat (direct) maatregelen dienen 

te worden genomen om de ontstane bodemverontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.    

 

Toetsingskader asbest  
 

Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarde van 100 mg/kg 

d.s. (gewogen; concentratie serpentijn + 10x concentratie amfibool), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een 

geval van ernstige verontreiniging. Op basis van het Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, protocol asbest 

opgenomen in bijlage 3 van de circulaire dan te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge 

van de bodemverontreiniging met asbest. Opgemerkt wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en baggerspecie 

alleen over ‘verontreiniging’ wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden. Het protocol is alleen van 

toepassing op historische asbest verontreinigingen (die zijn voor 1993 ontstaan) in (water)bodem, grond en 

baggerspecie, die niet op basis van de zorgplicht gesaneerd dienen te worden. 

 

Bij het aantreffen van puin in de grond is de bodem asbestverdacht (brief IL&T 26 januari 2017), asbestonderzoek bij 

puin(resten) en is een onderzoek conform de NEN5707 dan wel NEN5897 benodigd. Indien uit een verkennend 

bodemonderzoek NEN5707/NEN5897 een gehalte aan asbest < de helft van de interventiewaarde wordt aangetoond, 

dan is de verwachting dat geen asbest boven de interventiewaarde aanwezig is op de locatie. Bij een asbestgehalte 

groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht.  

 

Tijdelijk handelingskader PFAS.  
 

Met ingang van 29 november 2019 is het (geactualiseerde) Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie van kracht. De analyseresultaten PFAS dienen hieraan getoetst worden. Het 

handelingskader is gericht op het aantreffen in het milieu van de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), 

perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). Deze stoffen behoren tot de stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen 

(stofgroep PFAS), een stofgroep die uit ruim 6000 stoffen bestaat. PFAS worden al decennia gebruikt in industriële en 

andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, 

pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch 

afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS aangetoond dat ze toxisch zijn, voor de meeste PFAS moet dit 

nog onderzocht worden. Door het wijdverbreide gebruik van PFAS wordt PFAS in Nederland, en breder in Europa, 

inmiddels niet alleen bij puntbronnen, maar diffuus verspreid in het milieu aangetroffen. In het handelingskader zijn o.a. 

toepassingsnormen opgenomen met betrekking tot het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit 

houdt onder meer in dat bij afvoer van grond vanaf de onderzoekslocatie naar een erkende verwerker/acceptant deze 

aanvullend onderzocht dient te zijn op PFAS-verbindingen. De toepassingsnormen voor het toepassen van grond en 

baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau zijn opgenomen in de onderstaande tabel (gehalten in µg/kg 

d.s.).  

 

PFAS PFOA PFOS GenX Toepasbaar op land 

< 0,8 < 0,8 < 0,9 - Vrij m.u.v. grondwaterbeschermingsgebieden  

0,8 - < 3 0,8 - < 7 0,9 - < 3 < 3 Wonen en industrie, Landbouw en natuur als PFAS < lokale achtergrondwaarde 

> 3 > 7 > 3 > 3 Reiniging of stort 

 

Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10% organische stof) geen bodemtypecorrectie te worden toegepast. Indien 

specifieke beleidsregels van een gemeente van toepassing zijn dan dienen de verkregen PFAS resultaten hier eveneens 

aan getoetst te worden.  



 

Toetsingskader Besluit en Regeling bodemkwaliteit 

 
Kwaliteitsklassen grond of baggerspecie. 

 

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende grond 

en/of baggerspecie worden de verkregen analyseresultaten indicatief getoetst aan het vigerende Besluit- en 

Regeling bodemkwaliteit. De achtergrondwaarden en maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Wonen 

en Industrie voor de bodem waarop grond of baggerspecie wordt toegepast zijn weergegeven in tabel 1 van 

Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. De maximale waarden voor de kwaliteitsklassen A en B voor de bodem 

of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarop grond of baggerspecie wordt toegepast zijn opgenomen in 

tabel 2 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.  

 

De te onderscheiden generieke kwaliteitsklassen van de grond of baggerspecie zijn weergegeven in onderstaand 

overzicht.  

 
Kwaliteitsklasse wonen  : Indien deze de achtergrondwaarden overschrijdt en 

de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt. 

   

Kwaliteitsklasse industrie : Indien deze de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen overschrijdt en 
de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie niet overschrijdt. 

   

Kwaliteitsklasse A : Indien deze de achtergrondwaarden overschrijdt en 
de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse A niet overschrijdt. 

   

Kwaliteitsklasse B : Indien deze de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse A overschrijdt en 
de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse B (= interventiewaarde) niet 
overschrijdt. 

 

Grond of baggerspecie die de interventiewaarden overschrijdt, wordt niet in een kwaliteitsklasse ingedeeld.  

 

Artikel 4.10.2. Vaststellen kwaliteitsklassen bodem 
1. Voor het vaststellen van de kwaliteitsklasse van de bodem wordt een correctie op de gemeten gehalten 

voor lutum en organisch stof uitgevoerd volgens de rekenregels in onderdeel III van bijlage G van de 

regeling. 
 
2. De bodem wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse wonen, indien de rekenkundige gemiddelden van de 

gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden 
overschrijden, maar niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen. 

 
3. De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen, indien 

ten opzichte van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen: 
a. bij meting van ten minste 7 stoffen maximaal 2 stoffen verhoogd zijn; 
b. bij meting van ten minste 16 stoffen maximaal 3 stoffen verhoogd zijn; 
c. bij meting van ten minste 27 stoffen maximaal 4 stoffen verhoogd zijn; 
d. bij meting van ten minste 37 stoffen maximaal 5 stoffen verhoogd zijn. 

 
4. Een verhoging als bedoeld in het tweede lid bedraagt per stof ten hoogste de maximale waarde voor de 

kwaliteitsklasse wonen voor die stof, vermeerderd met de daarvoor geldende achtergrondwaarde en de 
gehalten van alle verhoogde stoffen de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie niet 
overschrijden. 

 
5. De bodem wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse industrie, indien de rekenkundige gemiddelden van de 

gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de maximale waarden voor 
de bodemfunctieklasse wonen overschrijden, maar niet de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse 
industrie. 

 
 
 
 
 



 
Artikel 4.10.3: Vaststellen kwaliteitsklassen van de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam 
1. Voor het vaststellen van de kwaliteitsklasse van de bodem onder oppervlaktewater wordt een correctie 

op de gemeten gehalten lutum en organisch stof uitgevoerd volgens de rekenregels in onderdeel III van 
bijlage G van de regeling. 

 
2. De bodem of oever van een oppervlaktewater wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse A, indien de 

rekenkundige gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de 
bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden overschrijden, maar niet de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse A. 

 
3. De bodem onder oppervlaktewater wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse B, indien de rekenkundige 

gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de 
maximale waarden voor kwaliteitsklasse A overschrijden, maar niet de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse B. 

 
Artikel 4.11.1: Maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie 

1. Tabel 1 van bijlage B van de regeling.  bevat de maximale waarden voor: 

a. het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel; 

b. het verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater; 

c. het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater, en 

d. het tijdelijk opslaan van baggerspecie op percelen gelegen naast de watergang waaruit de 

baggerspecie afkomstig is. 

 

2. Bij de toetsing aan de maximale waarden, bedoeld in het eerste lid, onder c, mogen de gehalten van de 

gemeten stoffen voor ten hoogste twee niet-prioritaire stoffen hoger zijn dan de maximale waarden, 

waarbij de verhoging per stof ten hoogste 50 % ten opzichte van de maximale waarde voor verspreiding 

van baggerspecie in zout water bedraagt. 

 

3. De stoffen behorend tot de groep van de PCB’s zijn uitgezonderd van het tweede lid. 

 

Artikel 4.12.1 Maximale emissiewaarden bij grootschalige toepassingen 

1. Bij grootschalige toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het besluit, overschrijdt de emissie van de 

grond of baggerspecie niet: 

a. de maximale emissiewaarden, bedoelt in tabel 1 van bijlage B, indien het toepassing op of in de 

bodem betreft; 

b. de maximale emissiewaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B, indien het toepassingen op of in de 

bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam betreft. 

 

2. Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt voldaan, indien de rekenkundig gemiddelde gehalte 

aan gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 1 van bijlage 

B niet overschrijden.  

 

3. Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel b, wordt voldaan, indien: 

a. de rekenkundig gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de 

emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B, niet overschrijden of 

b. de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is gelegen binnen het beheergebied van de 

waterkwaliteitsbeheerder waarvan de baggerspecie afkomstig is.  



 

BIJLAGE 

BIJLAGE 4. ANALYSE- EN 

TOETSINGSRESULTATEN GROND 



Toetsdatum: 30 januari 2020 16:18BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

993187Certificaten

19205-NattewegProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01 01 (12-50) 02 (20-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
12 (0-50) 13 (0-50)

Monsteromschrijving

6218656Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

251.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.288.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8522mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.7 AW(WO)257.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2010mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.3 AW(WO)0.200.14mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.7 AW(WO)8756mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8838mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 88< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.240.24mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.50.5mg/kg dsfluoranteen

0.270.27mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.370.37mg/kg dschryseen

0.230.23mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.270.27mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.230.23mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.210.21mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.6 AW(WO)2.42.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6218656:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02 03 (10-50) 04 (0-50) 07 (0-25)Monsteromschrijving

6218657Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.7% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.787.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@21057mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.290.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.4 AW(WO)216.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2715mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.9 AW(WO)0.280.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290505.3 AW(IND)260180mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-238mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 AW(WO)18084mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-9152mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.440.44mg/kg dsfenantreen

0.160.16mg/kg dsanthraceen

0.910.91mg/kg dsfluoranteen

0.460.46mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.610.61mg/kg dschryseen

0.390.39mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.430.43mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.320.32mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.310.31mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.7 AW(WO)4.14.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00860.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6218657:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM03 07 (50-100) 07 (100-150) 09 (50-100) 09 (100-150)Monsteromschrijving

6218658Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.984.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-167.5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3019mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7431mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.290.29mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.640.64mg/kg dsfluoranteen

0.260.26mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.280.28mg/kg dschryseen

0.20.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.270.27mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.190.19mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.150.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.6 AW(WO)2.42.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6218658:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM04 03 (50-80)Monsteromschrijving

6218659Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.086%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@17045mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.490.32mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.1 AW(WO)174.9mg/kg dskobalt (Co)

19011540-189.3mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.5 AW(WO)7550mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.5 I1800820mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951905.7 AW(NT)1100490mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.130.13mg/kg dsnaftaleen

3.93.9mg/kg dsfenantreen

3.13.1mg/kg dsanthraceen

2626mg/kg dsfluoranteen

1414mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1616mg/kg dschryseen

1212mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1414mg/kg dsbenzo(a)pyreen

8.68.6mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

8.28.2mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.6 I110110mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0110.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6218659:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM05 03 (80-120)Monsteromschrijving

6218660Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

2519.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@72.872.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@3428mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-4.13.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-118.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2723mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1311mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.0 T(IND)450360mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 70< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.320.32mg/kg dsfenantreen

0.160.16mg/kg dsanthraceen

1.31.3mg/kg dsfluoranteen

0.680.68mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.810.81mg/kg dschryseen

0.530.53mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.640.64mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.40.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.410.41mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.5 AW(WO)5.35.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6218660:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

<= Achtergrondwaarde-
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Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer M. Verploegen
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 19205-Natteweg
Ons kenmerk : Project 993187
Validatieref. : 993187_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YZYN-WAGL-XXXL-TRIY
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 januari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,2 87,7 84,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,8 5,7 1,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,1 2,3 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 22 57 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,2 6,1 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 10 15 7,5
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,14 0,20 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 56 180 19
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 8 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 38 84 31

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 52 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,24 0,44 0,29
S anthraceen mg/kg ds 0,09 0,16 0,09
S fluoranteen mg/kg ds 0,50 0,91 0,64
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,27 0,46 0,26
S chryseen mg/kg ds 0,37 0,61 0,28
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,23 0,39 0,20
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,27 0,43 0,27
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,23 0,32 0,19
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,21 0,31 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 2,4 4,1 2,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993187
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6218656 = MM01 01 (12-50) 02 (20-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

6218657 = MM02 03 (10-50) 04 (0-50) 07 (0-25)

6218658 = MM03 07 (50-100) 07 (100-150) 09 (50-100) 09 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020
Startdatum : 23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020
Monstercode : 6218656 6218657 6218658
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,0 72,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,5 3,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,0 19,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 45 28
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,32 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,9 3,4
S koper (Cu) mg/kg ds 9,3 8,8
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 50 23
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 11
S zink (Zn) mg/kg ds 820 360

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 490 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,13 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 3,9 0,32
S anthraceen mg/kg ds 3,1 0,16
S fluoranteen mg/kg ds 26 1,3
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 14 0,68
S chryseen mg/kg ds 16 0,81
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 12 0,53
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 14 0,64
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 8,6 0,40
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 8,2 0,41

S som PAK (10) mg/kg ds 110 5,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993187
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6218659 = MM04 03 (50-80)
6218660 = MM05 03 (80-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2020 23/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2020 23/01/2020
Startdatum : 23/01/2020 23/01/2020
Monstercode : 6218659 6218660
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993187
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6218657
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Uw referentie : MM02 03 (10-50) 04 (0-50) 07 (0-25)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 12 %
2) fractie C19 - C29 45 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 52 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6218659
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Uw referentie : MM04 03 (50-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 71 %
3) fractie C29 - C35 20 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 490 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6218656 MM01 01 (12-50) 02 (20-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08
(0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

02 0.2-0.5 3459076AA
01 0.12-0.5 3459074AA
09 0-0.5 3459060AA
05 0-0.5 3458899AA
06 0-0.5 3459310AA
08 0-0.5 3457668AA
10 0-0.5 3459070AA
11 0-0.5 3457714AA
12 0-0.5 3457728AA
13 0-0.5 3457715AA

6218657 MM02 03 (10-50) 04 (0-50) 07 (0-25) 03 0.1-0.5 3458955AA
07 0-0.25 3459065AA
04 0-0.5 3458950AA

6218658 MM03 07 (50-100) 07 (100-150) 09 (50-100) 09
(100-150)

07 0.5-1 3414197AA
07 1-1.5 3459069AA
09 0.5-1 3459035AA
09 1-1.5 3457723AA

6218659 MM04 03 (50-80) 03 0.5-0.8 3414198AA

6218660 MM05 03 (80-120) 03 0.8-1.2 3414194AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993187
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993187
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YZYN-WAGL-XXXL-TRIY Ref.: 993187_certificaat_v1
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Toetsdatum: 3 februari 2020 15:10BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

995802Certificaten

19205-NattewegProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

07-Pb07-1 07 (0-260)Monsteromschrijving

6226482Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2.4µg/lkobalt (Co)

754515-6µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.2µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.7 S110µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6226482:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

Pagina 1 van 1



Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer M. Verploegen
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 19205-Natteweg
Ons kenmerk : Project 995802
Validatieref. : 995802_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AJKJ-KAOF-BNRW-EFQZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 3 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2,4
S koper (Cu) µg/l 6,0
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,2
S zink (Zn) µg/l 110

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995802
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6226482 = 07-Pb07-1 07 (0-260)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 30/01/2020
Startdatum : 30/01/2020
Monstercode : 6226482
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AJKJ-KAOF-BNRW-EFQZ Ref.: 995802_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995802
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AJKJ-KAOF-BNRW-EFQZ Ref.: 995802_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6226482 07-Pb07-1 07 (0-260) 07 0-2.6 0265820MM
07 0-2.6 0342637YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995802
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AJKJ-KAOF-BNRW-EFQZ Ref.: 995802_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995802
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AJKJ-KAOF-BNRW-EFQZ Ref.: 995802_certificaat_v1



 

BIJLAGE 

BIJLAGE 6. ANALYSECERTIFICATEN ASFALT 



Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer M. Verploegen
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 19205-Natteweg te Bergen
Ons kenmerk : Project 995862
Validatieref. : 995862_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CVWY-YJLG-AIIF-EOWP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 3
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995862
Project omschrijving : 19205-Natteweg te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6226632 = MMasf01: Asf01 01 (0-12)+Asf02 02 (0-10)+Asf03 03 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 30/01/2020
Startdatum : 30/01/2020
Monstercode : 6226632
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: CVWY-YJLG-AIIF-EOWP Ref.: 995862_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995862
Project omschrijving : 19205-Natteweg te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CVWY-YJLG-AIIF-EOWP Ref.: 995862_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6226632 MMasf01: Asf01 01 (0-12)+Asf02 02 (0-10)+Asf03 03
(0-10)

Asf01 01 (0-12) 0-105 0020361AM
Asf02 02 (0-10) 0-105 0020362AM
Asf03 03 (0-10) 0-104 0020363AM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995862
Project omschrijving : 19205-Natteweg te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CVWY-YJLG-AIIF-EOWP Ref.: 995862_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 995862
Project omschrijving : 19205-Natteweg te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CVWY-YJLG-AIIF-EOWP Ref.: 995862_certificaat_v1



Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer M. Verploegen
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 19205-Natteweg
Ons kenmerk : Project 993181
Validatieref. : 993181_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 30 januari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993181
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6218632 = Asf01 01 (0-12)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2020
Startdatum : 23/01/2020
Monstercode : 6218632
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG Ref.: 993181_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993181
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6218633 = Asf02 02 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2020
Startdatum : 23/01/2020
Monstercode : 6218633
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG Ref.: 993181_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993181
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
6218634 = Asf03 03 (0-10)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2020
Startdatum : 23/01/2020
Monstercode : 6218634
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG Ref.: 993181_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6218632 Asf01 01 (0-12) 01 0-0.12 0020361AM

6218633 Asf02 02 (0-10) 02 0-0.1 0020362AM

6218634 Asf03 03 (0-10) 03 0-0.1 0020363AM

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993181
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG Ref.: 993181_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993181
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG Ref.: 993181_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode) (77.2)

: conform RAW 2015 proef 77.2

Laagdikte en Constructieopbouw (77.1) : conform RAW 2015 proef 77.1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 993181
Project omschrijving : 19205-Natteweg
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZVJN-QCDG-KTKW-WRJG Ref.: 993181_certificaat_v1



Bijlage 4  Nader bodemonderzoek - Kwinfra - d.d. 18 
maart 2020
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De Haaf Vastgoed B.V. 

T.a.v. de heer H. Deen 

Natteweg 9 

1862 CW Bergen 

 

 

 

- uw referentie 

20049-BRFRAP-01 onze referentie 

Dhr. M. Smit  behandeld door 

m.smit@kwinfra.nl e-mail 

18 maart 2020 datum 

Nader bodemonderzoek Natteweg 9 te Bergen  onderwerp 

 
Geachte heer Deen, 

 

Aan Kwinfra BV is door de heer H. Deen opdracht verleend voor het verrichten van een nader 

bodemonderzoek op bovengenoemde locatie.   

 

Aanleiding voor het onderzoek betreft de in voorgaand onderzoek eerder aangetoonde sterke 

verontreiniging met zink en PAK in de ondergrond ter plaatse van boring 03.    

 

Doel van onderhavig onderzoek is het bepalen van de aard en omvang van de eerder 

aangetoonde sterke verontreinigingen in de grond.  

 

Onafhankelijkheid en representativiteit  

Er bestaat geen andere relatie met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de locatie dan de 

relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Kwinfra BV, de zusterbedrijven en het 

moederbedrijf). 

 

Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Echter 

inherent verbonden aan een bodemonderzoek is het gegeven dat de grond- en 

grondwatermonsters steekproefsgewijs worden genomen. Hierdoor kan de invloed van lokale 

afwijkingen in de bodem niet worden uitgesloten. Tevens wordt erop gewezen dat het 

uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek" en het bijbehorende protocol 2001. Kwinfra BV is hiervoor 

door Normec Certification gecertificeerd. De heer A. Dol is een erkende veldwerker en staat 

geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

De analyse van de grondmonsters zijn uitgevoerd door het RvA geaccrediteerde laboratorium 

Eurofins Omegam BV te Amsterdam.  

 

Bekende gegevens 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is recent het onderstaande bodemonderzoek 

uitgevoerd:            

- Verkennend bodemonderzoek Natteweg 9, Kwinfra B.V., 19205-RAP-01, d.d. 12 

februari 2020 

 

Kwinfra BV 

 

Helderseweg 54g-h 

1817 BB Alkmaar 

 

telefoon 072 – 751 3930 

 

 

milieu@kwinfra.nl 

www.kwinfra.nl 

 

 

 
 

IBAN: DE53370700600119261603 

BIC: DEUTDEDKXXX 

Deutsche Bank AG. 

 

K.v.K. 37079870 

 



 

 
In het eerder uitgevoerde onderzoek is o.a. aangetoond dat de ondergrond (0,5-0,8 m-mv) 

ter plaatse van boring 03 sterk verontreinigd is met zink en PAK. De bovengrond is licht 

verontreinigd met zink en PAK. De diepere ondergrond (0,8-1,2 m-mv) is matig verontreinigd 

met zink en licht verontreinigd met PAK. De sterke verontreinigingen zijn derhalve verticaal 

reeds in voldoende mate afgeperkt.    

 

Onderzoeksopzet  

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de NTA5755:2010, juli 2010, Bodem – Landbodem – 

Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – onderzoek naar aarde en omvang van 

bodemverontreiniging.  

 

Uitvoering veldwerk en laboratoriumonderzoek 

Het veldwerk is uitgevoerd op 11 maart 2020 door de heer A. Dol (erkend veldwerker). De 

boringen zijn verricht met een edelmanboor. Rondom boring 03 uit het voorgaande 

onderzoek zijn vier boringen uitgevoerd tot 1,5 m-mv ten behoeve van de horizontale 

afperking van de eerder aangetoonde sterke verontreinigingen.In bijlage 1 is een 

situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen met hierop weergegeven de verrichte 

boringen en de relevante voorgaande boringen. De volledige boorstaten met zintuiglijke 

waarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. In totaal zijn vier grondmonsters geanalyseerd op 

zink, PAK, lutum en organische stof.  

 

Analyse- en toetsingsresultaten  

Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de analyse- en 

toetsingsresultaten van de grond weergegeven. De toetsingsresultaten zijn eveneens 

opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 1. Toetsingsresultaten grond 

(Meng)-

monster 

Boringen Diepte 

(m-mv) 

Bodemlaag Zintuiglijke 

waarnemingen 

>AW >T >I 

Onderhavig onderzoek 

M1 101 0,5 – 1,0 Zand - - - - 

M2 102 0,2 – 0,5 Zand Zwak baksteenhoudend 

en resten asfalt. 

PAK Zn - 

M3 103 0,5 – 1,0 Zand - PAK - - 

M4 104 0,5 – 1,0 Zand - - - - 

Voorgaand onderzoek 

MM04 03 0,5-0,8 Zand - Co, Pb, 

Minerale olie 

- Zn, PAK 

MM05 03 0,8-1,2 Zand - PAK Zn - 

Verklaring  

- : geen overschrijdingen 

>AW : concentratie  Achtergrondwaarde 

>T : concentratie  Tussenwaarde 

>I : concentratie > Interventiewaarde 

Zware metalen : kobalt (Co), lood (Pb), zink (Zn) 

PAK : polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

cursief : resultaten voorgaand onderzoek 

 

Uit tabel 1 blijkt dat alleen de ondergrond ter plaatse van boring 03 sterk is verontreinigd met 

zink en PAK. De ondergrond ter plaatse van boring 104 en 101 is niet verontreinigd met zink en 

PAK. De ondergrond ter plaatse van boring 103 is licht verontreinigd met PAK. De o.a. zwak 

baksteenhoudende bovengrond ter plaatse van boring 102 is matig verontreinigd met zink en 

licht verontreinigd met PAK.  



 

 
Conclusie en advies  

 
De eerder in voorgaand onderzoek aangetoonde sterke verontreinigingen met zink en PAK in de 

ondergrond zijn zowel verticaal als horizontaal in voldoende mate afgeperkt. De globale 

interventiewaarde contour van zink en PAK in de grond is weergegeven op de situatietekening 

opgenomen in bijlage 1. De totale omvang van de sterke verontreinigingen met PAK en zink 

bedraagt naar verwachting maximaal 5 m³ over een oppervlakte van circa 15 m².  

 

Op basis van de omvangsbepaling kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de 

onderzoekslocatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Derhalve zijn voor eventuele (graaf)werkzaamheden in deze sterk verontreinigde grond geen 

Wbb meldingen benodigd naar het bevoegd gezag.  

 

De onderzoeksresultaten van onderhavig en voorgaand bodemonderzoek vormen ons inziens 

geen belemmering voor de afgifte van een omgevingsvergunning. De uiteindelijke beslissing 

voor afgifte van een omgevingsvergunning ligt echter bij het bevoegd gezag.  

 

Voor aanvullende inlichtingen ten aanzien van onderhavige rapportage kunt u contact opnemen 

met ondergetekende.  

 

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De heer ing. M.V. Oortwijn 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1 Situatietekening  

Bijlage 2 Boorstaten met zintuiglijke waarnemingen 

Bijlage 3 Toetsingskader 

Bijlage 4 Analyse- en toetsingsresultaten grond 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Toelichting toetsingskader bodemonderzoek 
 

De verkregen analyseresultaten van het bodemonderzoek zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 

streefwaarde voor grondwater en interventiewaarden bodemsanering, zoals deze zijn vastgelegd in bijlage 1 van de 

Circulaire bodemsanering 2013 (geldend vanaf 1 juli 2013) en de toetsingswaarden zoals vastgelegd in het Besluit 

bodemkwaliteit (geldend vanaf 24 mei 2016) en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit (geldig vanaf 30 november 

2018).  

 

Circulaire bodemsanering 2013 

 
De toetsingswaarden uit de circulaire bodemsanering 2013 dienen voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van 

grond en grondwater waarbij de onderstaande categorieën worden onderscheiden.  

 

≤ achtergrond-/streefwaarde 

(niet verontreinigd) 

: Betreft het ijkpunt voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van 

verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

   

≥ achtergrond-/streefwaarde 

(licht verontreinigd) 

: Geeft aan wanneer de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor het ecosysteem 

verwaarloosbaar zijn, wordt overschreden 

   

> tussenwaarde 

(matig verontreinigd) 

: Formeel heeft de tussenwaarde geen status in de Circulaire bodemsanering 2013. De 

tussenwaarde wordt gebruikt als toetsingskader voor de noodzaak tot het verrichten 

van nader onderzoek naar de aard en omvang van een aangetoonde verontreiniging. 

De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek 

dient te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging 

bestaat. Voor grond betreft dit het rekenkundig gemiddelde van de AW-waarde en de 

I-waarde van een verontreinigde stof. Voor grondwater betreft dit het rekenkundig 

gemiddelde van de S-waarde en de I-waarde van een verontreinigende stof.  

   

> interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

: Betreft overschrijding van het verontreinigingsniveau waarbij formeel middels nader 

onderzoek vastgesteld dient te worden of sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde wordt overschreden is sprake van 

een vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor de mens, dier en plant.  

 

Bodemtypecorrectie  

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op 

standaardbodem met lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van 10%. Bij de beoordeling van de 

kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar de 

standaardbodem.  

 

Een geval van ernstige verontreiniging 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof (uitgezonderd asbest) de 

gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 

poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er 

kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en toch sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging. In bijlage 2 zijn dergelijke gevoelige situaties beschreven in stap 1 van het saneringscriterium. Ook in 

het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid kan sprake zijn van een geval 

van ernstige verontreiniging. Voor specifieke situaties kan het bevoegd gezag in overleg treden met het RIVM.  

 

Spoedeisendheid geval van ernstige verontreiniging 

Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot 

een vorm van saneren of beheren. Artikel 37 Wbb heeft tot doel vast te stellen of sprake is van een zodanig risico bij 

het huidig of toekomstig gebruik dat spoedig moet worden gesaneerd. Risico’s hebben een directe relatie met gebruik 

van de bodem en daarmee met de functie. Als aan het gebruik binnen de aanwezige of toekomstige functie 

onaanvaardbare risico’s zijn verbonden, staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten worden genomen. 

Sanering van een verontreiniging is spoedeisend wanneer bij een geval van ernstige verontreiniging actuele humane, 

ecologische, en/of verspreiding risico’s aanwezig zijn. Als hulpmiddel bij het berekenen van de risico’s van een 

bodemverontreiniging wordt gebruik gemaakt van het computermodel Sanscrit dat beschikbaar is via www.sanscrit.nl.  

 



Als op grond van artikel 37 Wbb is vastgesteld dat niet met spoed hoeft te worden gesaneerd, geldt geen termijn voor 

het uitvoeren van een sanering. Er kunnen wel (langjarige) beheermaatregelen worden opgelegd, bijvoorbeeld als 

monitoring van de verspreiding van een grondwaterverontreiniging gewenst is. Dat betekent dat sanering van het geval 

van ernstige verontreiniging veelal plaatsvindt als nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwactiviteiten of herinrichting van een 

locatie of gebied, daartoe aanleiding geven. Als er op of in een ernstig verontreinigde bodem bouwactiviteiten 

plaatsvinden waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, is op grond van artikel 28 Wbb melding 

verplicht aan het bevoegd gezag. Er moet een (deel)saneringsplan worden opgesteld of een melding worden gedaan in 

het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS; art. 39b lid 3 Wbb) voordat de beoogde handelingen worden 

uitgevoerd. Er gelden specifieke procedures voor goedkeuring van het (deel)saneringsplan en om vast te stellen dat de 

BUS-melding in overeenstemming is met het BUS. 

 

Verder wordt opgemerkt dat de zorgplicht zoals vastgelegd in artikel 13 van de Wet bodembescherming van toepassing 

is op (nieuwe) bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987. Dit houdt in dat (direct) maatregelen dienen 

te worden genomen om de ontstane bodemverontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.    

 

Toetsingskader asbest  
 

Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarde van 100 mg/kg 

d.s. (gewogen; concentratie serpentijn + 10x concentratie amfibool), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een 

geval van ernstige verontreiniging. Op basis van het Milieuhygiënisch saneringscriterium bodem, protocol asbest 

opgenomen in bijlage 3 van de circulaire dan te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge 

van de bodemverontreiniging met asbest. Opgemerkt wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en baggerspecie 

alleen over ‘verontreiniging’ wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden. Het protocol is alleen van 

toepassing op historische asbest verontreinigingen (die zijn voor 1993 ontstaan) in (water)bodem, grond en 

baggerspecie, die niet op basis van de zorgplicht gesaneerd dienen te worden. 

 

Bij het aantreffen van puin in de grond is de bodem asbestverdacht (brief IL&T 26 januari 2017), asbestonderzoek bij 

puin(resten) en is een onderzoek conform de NEN5707 dan wel NEN5897 benodigd. Indien uit een verkennend 

bodemonderzoek NEN5707/NEN5897 een gehalte aan asbest < de helft van de interventiewaarde wordt aangetoond, 

dan is de verwachting dat geen asbest boven de interventiewaarde aanwezig is op de locatie. Bij een asbestgehalte 

groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht.  

 

Tijdelijk handelingskader PFAS.  
 

Met ingang van 29 november 2019 is het (geactualiseerde) Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie van kracht. De analyseresultaten PFAS dienen hieraan getoetst worden. Het 

handelingskader is gericht op het aantreffen in het milieu van de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), 

perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). Deze stoffen behoren tot de stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen 

(stofgroep PFAS), een stofgroep die uit ruim 6000 stoffen bestaat. PFAS worden al decennia gebruikt in industriële en 

andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, 

pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch 

afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS aangetoond dat ze toxisch zijn, voor de meeste PFAS moet dit 

nog onderzocht worden. Door het wijdverbreide gebruik van PFAS wordt PFAS in Nederland, en breder in Europa, 

inmiddels niet alleen bij puntbronnen, maar diffuus verspreid in het milieu aangetroffen. In het handelingskader zijn o.a. 

toepassingsnormen opgenomen met betrekking tot het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit 

houdt onder meer in dat bij afvoer van grond vanaf de onderzoekslocatie naar een erkende verwerker/acceptant deze 

aanvullend onderzocht dient te zijn op PFAS-verbindingen. De toepassingsnormen voor het toepassen van grond en 

baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau zijn opgenomen in de onderstaande tabel (gehalten in µg/kg 

d.s.).  

 

PFAS PFOA PFOS GenX Toepasbaar op land 

< 0,8 < 0,8 < 0,9 - Vrij m.u.v. grondwaterbeschermingsgebieden  

0,8 - < 3 0,8 - < 7 0,9 - < 3 < 3 Wonen en industrie, Landbouw en natuur als PFAS < lokale achtergrondwaarde 

> 3 > 7 > 3 > 3 Reiniging of stort 

 

Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10% organische stof) geen bodemtypecorrectie te worden toegepast. Indien 

specifieke beleidsregels van een gemeente van toepassing zijn dan dienen de verkregen PFAS resultaten hier eveneens 

aan getoetst te worden.  



 

Toetsingskader Besluit en Regeling bodemkwaliteit 

 
Kwaliteitsklassen grond of baggerspecie. 

 

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende grond 

en/of baggerspecie worden de verkregen analyseresultaten indicatief getoetst aan het vigerende Besluit- en 

Regeling bodemkwaliteit. De achtergrondwaarden en maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Wonen 

en Industrie voor de bodem waarop grond of baggerspecie wordt toegepast zijn weergegeven in tabel 1 van 

Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. De maximale waarden voor de kwaliteitsklassen A en B voor de bodem 

of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarop grond of baggerspecie wordt toegepast zijn opgenomen in 

tabel 2 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.  

 

De te onderscheiden generieke kwaliteitsklassen van de grond of baggerspecie zijn weergegeven in onderstaand 

overzicht.  

 
Kwaliteitsklasse wonen  : Indien deze de achtergrondwaarden overschrijdt en 

de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt. 

   

Kwaliteitsklasse industrie : Indien deze de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen overschrijdt en 
de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie niet overschrijdt. 

   

Kwaliteitsklasse A : Indien deze de achtergrondwaarden overschrijdt en 
de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse A niet overschrijdt. 

   

Kwaliteitsklasse B : Indien deze de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse A overschrijdt en 
de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse B (= interventiewaarde) niet 
overschrijdt. 

 

Grond of baggerspecie die de interventiewaarden overschrijdt, wordt niet in een kwaliteitsklasse ingedeeld.  

 

Artikel 4.10.2. Vaststellen kwaliteitsklassen bodem 
1. Voor het vaststellen van de kwaliteitsklasse van de bodem wordt een correctie op de gemeten gehalten 

voor lutum en organisch stof uitgevoerd volgens de rekenregels in onderdeel III van bijlage G van de 

regeling. 
 
2. De bodem wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse wonen, indien de rekenkundige gemiddelden van de 

gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden 
overschrijden, maar niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen. 

 
3. De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen, indien 

ten opzichte van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen: 
a. bij meting van ten minste 7 stoffen maximaal 2 stoffen verhoogd zijn; 
b. bij meting van ten minste 16 stoffen maximaal 3 stoffen verhoogd zijn; 
c. bij meting van ten minste 27 stoffen maximaal 4 stoffen verhoogd zijn; 
d. bij meting van ten minste 37 stoffen maximaal 5 stoffen verhoogd zijn. 

 
4. Een verhoging als bedoeld in het tweede lid bedraagt per stof ten hoogste de maximale waarde voor de 

kwaliteitsklasse wonen voor die stof, vermeerderd met de daarvoor geldende achtergrondwaarde en de 
gehalten van alle verhoogde stoffen de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie niet 
overschrijden. 

 
5. De bodem wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse industrie, indien de rekenkundige gemiddelden van de 

gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de maximale waarden voor 
de bodemfunctieklasse wonen overschrijden, maar niet de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse 
industrie. 

 
 
 
 
 



 
Artikel 4.10.3: Vaststellen kwaliteitsklassen van de bodem of oever van een 

oppervlaktewaterlichaam 
1. Voor het vaststellen van de kwaliteitsklasse van de bodem onder oppervlaktewater wordt een correctie 

op de gemeten gehalten lutum en organisch stof uitgevoerd volgens de rekenregels in onderdeel III van 
bijlage G van de regeling. 

 
2. De bodem of oever van een oppervlaktewater wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse A, indien de 

rekenkundige gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de 
bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden overschrijden, maar niet de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse A. 

 
3. De bodem onder oppervlaktewater wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse B, indien de rekenkundige 

gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de 
maximale waarden voor kwaliteitsklasse A overschrijden, maar niet de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse B. 

 
Artikel 4.11.1: Maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie 

1. Tabel 1 van bijlage B van de regeling.  bevat de maximale waarden voor: 

a. het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel; 

b. het verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater; 

c. het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater, en 

d. het tijdelijk opslaan van baggerspecie op percelen gelegen naast de watergang waaruit de 

baggerspecie afkomstig is. 

 

2. Bij de toetsing aan de maximale waarden, bedoeld in het eerste lid, onder c, mogen de gehalten van de 

gemeten stoffen voor ten hoogste twee niet-prioritaire stoffen hoger zijn dan de maximale waarden, 

waarbij de verhoging per stof ten hoogste 50 % ten opzichte van de maximale waarde voor verspreiding 

van baggerspecie in zout water bedraagt. 

 

3. De stoffen behorend tot de groep van de PCB’s zijn uitgezonderd van het tweede lid. 

 

Artikel 4.12.1 Maximale emissiewaarden bij grootschalige toepassingen 

1. Bij grootschalige toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het besluit, overschrijdt de emissie van de 

grond of baggerspecie niet: 

a. de maximale emissiewaarden, bedoelt in tabel 1 van bijlage B, indien het toepassing op of in de 

bodem betreft; 

b. de maximale emissiewaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B, indien het toepassingen op of in de 

bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam betreft. 

 

2. Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt voldaan, indien de rekenkundig gemiddelde gehalte 

aan gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 1 van bijlage 

B niet overschrijden.  

 

3. Aan het eerste lid, aanhef en onderdeel b, wordt voldaan, indien: 

a. de rekenkundig gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen in de grond of baggerspecie de 

emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B, niet overschrijden of 

b. de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is gelegen binnen het beheergebied van de 

waterkwaliteitsbeheerder waarvan de baggerspecie afkomstig is.  



 

BIJLAGE 
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1013475Certificaten

20049-Natteweg 9 te BergenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M1 101 (50-100)Monsteromschrijving

6271188Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.682.6%droge stof

Metalen ICP-AES

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M2 102 (20-50)Monsteromschrijving

6271189Monsterreferentie

Lutum/Humus

1019.8% (m/m ds)Organische stof

258.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@59.659.6%droge stof

Metalen ICP-AES

7204301401.5 T(IND)660490mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0400.08mg/kg dsnaftaleen

0.611.2mg/kg dsfenantreen

0.130.26mg/kg dsanthraceen

1.12.2mg/kg dsfluoranteen

0.661.3mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.661.3mg/kg dschryseen

0.440.87mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.480.95mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.250.5mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.260.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.1 AW(WO)4.69.2mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M3 103 (50-100)Monsteromschrijving

6271190Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

252.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.882.8%droge stof
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Metalen ICP-AES

720430140-4620mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.140.14mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.550.55mg/kg dsfluoranteen

0.270.27mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.30.3mg/kg dschryseen

0.180.18mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.260.26mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.180.18mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.16mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.4 AW(WO)2.12.1mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M4 104 (50-100)Monsteromschrijving

6271191Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.8% (m/m ds)Organische stof

256.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.883.8%droge stof

Metalen ICP-AES

720430140-4021mg/kg dszink (Zn)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.

Pagina 2 van 2



Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer M. Oortwijn
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 20049-Natteweg 9 te Bergen
Ons kenmerk : Project 1013475
Validatieref. : 1013475_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BYSO-URPS-AIQC-FHRP
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,6 59,6 82,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 19,8 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,2 8,2 2,6

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 490 20

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,08 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 1,2 0,14
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,26 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 2,2 0,55
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 1,3 0,27
S chryseen mg/kg ds < 0,05 1,3 0,30
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,87 0,18
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,95 0,26
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,50 0,18
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,51 0,16

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 9,2 2,1

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1013475
Uw Project omschrijving : 20049-Natteweg 9 te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Uw Monsterreferenties
6271188 = M1 101 (50-100)
6271189 = M2 102 (20-50)
6271190 = M3 103 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020
Startdatum : 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020
Monstercode : 6271188 6271189 6271190
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BYSO-URPS-AIQC-FHRP Ref.: 1013475_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,9

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 21

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1013475
Uw Project omschrijving : 20049-Natteweg 9 te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Uw Monsterreferenties
6271191 = M4 104 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/03/2020
Startdatum : 11/03/2020
Monstercode : 6271191
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BYSO-URPS-AIQC-FHRP Ref.: 1013475_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : M2 102 (20-50)
Monstercode : 6271189

Opmerking bij het monster: - Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
elementanalyse beïnvloed hebben.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1013475
Uw Project omschrijving : 20049-Natteweg 9 te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BYSO-URPS-AIQC-FHRP Ref.: 1013475_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6271188 M1 101 (50-100) 101 0.5-1 3493636AA

6271189 M2 102 (20-50) 102 0.2-0.5 3493685AA

6271190 M3 103 (50-100) 103 0.5-1 3493794AA

6271191 M4 104 (50-100) 104 0.5-1 3493796AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1013475
Uw Project omschrijving : 20049-Natteweg 9 te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BYSO-URPS-AIQC-FHRP Ref.: 1013475_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1013475
Uw Project omschrijving : 20049-Natteweg 9 te Bergen
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BYSO-URPS-AIQC-FHRP Ref.: 1013475_certificaat_v1



Bijlage 5  Akoestisch onderzoek - M+P Raadgevende 
ingenieurs - d.d. 13 januari 2020

 Mees Ruimte & Milieu | Villa de Haaf   Pagina | 139

 



 

M+P.MEES 20.01.1 | 13 januari 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 Rapport  

 Vier nieuwbouwwoningen aan de 
Natteweg 9 te Bergen, onderzoek 
wegverkeerslawaai 

 

 

M+P | 
 Onderdeel van 
 Müller-BBM groep 

Mensen met oplossingen 

 

 



2 M+P.MEES 20.01.1 

Colofon 

Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs BV  

   

Opdrachtgever De Haaf Vastgoed B.V  

p/a Mees Ruimte & Milieu 

Postbus 854 

2700 AW  ZOETERMEER 

 

Opdrachtnummer -  

Titel Vier nieuwbouwwoningen aan de Natteweg 9 te Bergen, onderzoek wegverkeerslawaai  

Rapportnummer M+P.MEES 20.01.1  

Revisie 0  

Datum 13 januari 2020  

Aantal pagina‘s 18  

Auteur ing. Suzanne Dijs 

 

 

Contactpersoon ir. TheodoorHöngens | 0297-320651 | aalsmeer@mp.nl  

   

M+P Visserstraat 50 | 1431 GJ  Aalsmeer 

Wolfskamerweg 47 | 5262 ES  Vught 

 

www.mp.nl | onderdeel van de Müller-BBM groep | Lid NLingenieurs | ISO 9001 gecertificeerd 

 

Copyright © M+P raadgevende ingenieurs BV | Niets van deze rapportage mag worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan is overeengekomen tussen de opdrachtgever en M+P (DNR 2011 Artikel 46). 

 

 

 



 

M+P.MEES 20.01.1 | 13 januari 2020 

Inhoud 

1 Inleiding 4 

2 Uitgangspunten 5 

2.1 Situatie 5 

2.2 Rekenmethode wegverkeerslawaai 5 

2.1 Invoergegevens wegverkeer 5 

3 Wettelijk kader 7 

3.1 Gemeentelijk beleid Bergen 7 

4 Rekenresultaten 8 

5 Conclusie 9 

6 Literatuur 10 

bijlage A Figuren 11 

bijlage B Opgegeven verkeersintensiteiten 15 

bijlage C Rekenresultaten wegverkeerslawaai 17 

 



 

4 M+P.MEES 20.01.1 

1 Inleiding 

In opdracht van De Haaf Vastgoed BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot 
nieuwbouw van 4 woningen aan de Natteweg 9 te Bergen. Deze locatie maakt onderdeel uit van 
“Landgoed De Haaf” en heeft de bestemming “dienstverlening”.  
 
Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging naar wonen noodzakelijk.  
 
De locatie is gelegen binnen de zone van de Bergerweg, de Koninginneweg en de Dreef. Voor 
deze wegen is de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer bepaald. De geluidsbelasting is 
berekend met Standaard-Rekenmethode II van de Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMG 2012) [1] en getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.  
 
De Natteweg is een 30 km/u weg. Deze weg is beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening. 
 
Bij het onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van het schetsontwerp in document dOH-191230-
SO-Locatie.pdf. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Een indelingstekening van de nieuwe verkaveling is opgenomen in figuur 1 van Bijlage A. 

 

In het plan worden vier vrijstaande woningen gerealiseerd. De woningen worden maximaal drie 

bouwlagen hoog. 

 

De Natteweg, die ten zuiden van het nieuwe plan loopt, is de ontsluitingsweg van een gering aantal 

woningen. Deze weg zal ook worden gebruikt om de nieuwe woningen in het plan te ontsluiten. 

Deze weg betreft een 30 km/u weg. 

 

De afstand tot aan de Dreef bedraagt ca. 100 meter. De afstand tot aan de Koninginneweg 

bedraagt ca. 75 m. De afstand tot de Bergerweg (verlengde van de Koninginneweg) bedraagt ca. 

200 m. 

 

 

2.2 Rekenmethode wegverkeerslawaai 

De geluidsbelastingsberekeningen zijn, per weg, uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode II 

van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 [1]. 

 

Bij de berekeningen is uitgegaan van gegevens inzake: 

 de verkeersintensiteiten, onderverdeeld naar lichte, middelzware en zware motorvoertuigen; 

 de rijsnelheden; 

 het type wegdek; 

 de weghoogte en het wegprofiel. 

 

Voorts is rekening gehouden met: 

 de afstand tussen de weg en de nieuw te bouwen woningen; 

 de aanwezigheid van groenstroken in verband met bodemdemping; 

 reflecties afkomstig van tegenoverliggende bebouwing; 

 afscherming vanwege tussenliggende bebouwing, schermen of wallen. 

 

Het betreft hier een binnenstedelijke situatie. De wettelijke rijsnelheid bedraagt 50 km/u.  

 

 

2.1 Invoergegevens wegverkeer 

De aangehouden verkeersintensiteiten zijn verkregen van de gemeente Alkmaar. De opgave is 

opgenomen in Bijlage B. Voor de Natteweg is de te verwachten geluidsbelasting bij het plan 

bepaald met behulp van een conservatieve aanname van de etmaalintensiteit. 

 

In tabel I zijn de aangehouden verkeersintensiteiten weergegeven voor 2030 en zijn de 

aangehouden dag-, avond- en nachtuurpercentages vermeld. De vermelde etmaalintensiteiten 

betreffen het jaargemiddelde voor de weekdag. 
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tabel I geprognosticeerde etmaalintensiteiten en percentage % uurintensiteiten voor het peiljaar 2030 

wegvak (zie figuur 2) 
etmaal-

intensiteit 
daguur avonduur nachtuur 

Dreef 7.228 6,59 3,56 0,83 

Koninginneweg 9.358 6,59 3,56 0,83 

Bergerweg 11.401 6,59 3,56 0,83 

 

In tabel II is de onderverdeling naar voertuigcategorie vermeld 

 

tabel II verdeling in voertuig categorieën voor onderzochte wegen 

wegvak (zie figuur 2) 

lichte  

motorvoertuigen 

D/A/N % 

middelzwaar 

vrachtverkeer 

D/A/N % 

zwaar 

vrachtverkeer 

D/A/N % 

Dreef 97 / 97 / 95 1,9 / 1,4 / 2,1 1,5 / 1,3 / 2,4 

Koninginneweg 97 / 97 / 96 2,6 / 1,9 / 2,9 0,9 / 0,8 / 1,4 

Bergerweg 97 / 98 / 96 2,4 / 1,9 / 2,6 0,8 / 0,7 / 1,3 

 

Uitgegaan is van de wettelijk toegestane rijsnelheid van 50 km/u en met een wegdekverharding van 

glad asfalt (DAB). De Natteweg is 30 km/u en voorzien van een klinkerverharding in keperverband. 

 

In figuur 2, Bijlage A is grafisch het voor de beschouwde situatie opgestelde rekenmodel 

weergegeven voor de bepaling van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer.  
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3 Wettelijk kader 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai, met uitzondering voor Rijkswegen, is vastgelegd in de 

Wet geluidhinder [1]. In artikel 74 van de Wgh is bepaald dat een weg, bestaande uit een of twee 

rijstroken, een zone heeft die zich aan weerszijden 200 meter uitstrekt vanaf de as van de weg. 

Binnen de geluidszone dient de geluidsbelasting te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. 

 

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

gemiddelde geluidsniveau per etmaal. De grenswaarde voor het wegverkeerslawaai bij nieuw te 

bouwen woningen bedraagt Lden = 48 dB.  

 

Toetsing aan de grenswaarde vindt plaats per weg. Alvorens de berekende geluidsbelasting wordt 

getoetst aan de grenswaarde mag, conform artikel art. 110g Wgh [1], een correctie worden 

toegepast. De hoogte van deze aftrek is aangegeven in artikel 3.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012 [1]. De aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als representatief te 

beschouwen snelheid van de lichte motorvoertuigen en in dit geval, voor rijsnelheden v < 70 km/uur 

geldt een aftrek van 5 dB. 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in veel gevallen door Burgemeester en 

Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere waarde 

moet nader gemotiveerd worden. De ontheffingsgronden zijn veelal vastgesteld in het 

gemeentelijke geluidsbeleid. De maximale grenswaarde die kan worden verleend is afhankelijk van 

de situatie en is in beginsel voor stedelijke situaties maximaal 63 dB. 

 

Indien de grenswaarde wordt overschreden zal onder andere onderzoek moeten plaatsvinden naar 

de geluidswering van de betreffende woningen. De eisen met betrekking tot de minimale 

geluidswering van de gevel zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 [3]. 

 
 

3.1 Gemeentelijk beleid Bergen 

Het beleid van de Gemeente Bergen is opgenomen in de Beleidsnotitie procedure hogere 

grenswaarden. De gemeente Bergen hanteert de MRA beleidsnotitie procedure hogere 

grenswaarden, d.d. 7-6-2012. Hierin staat onder andere omschreven aan welke voorwaarden er bij 

de nieuwbouw moet worden voldaan als de voorkeursgrenswaarden bij de woningen worden 

overschreden.  
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4 Rekenresultaten 

In tabel III van Bijlage C is de geluidsbelasting opgenomen. Er is geen sprake van een 

overschrijding van de grenswaarde. De geluidsbelasting vanwege de Koninginneweg – Bergerweg 

bedraagt maximaal 47 dB. De geluidsbelasting vanwege de Dreef bedraagt maximaal 41 dB. 

 

Voor de Natteweg (30 km/u weg) kan dezelfde conclusie worden getrokken. Voor de Natteweg is 

de te verwachten geluidsbelasting bij het plan ingeschat met behulp van een testberekening met 

een conservatieve aanname waarbij de etmaalintensiteit op de weg ten hoogste 650 mvt/uur 

bedraagt. Bij deze intensiteit bedraagt de geluidsbelasting maximaal 48 dB (incl aftrek). 

 

Dit zou betekenen dat er ca. 100 woningen worden ontsloten via deze weg. De te verwachten 

intensiteit op deze weg is naar verwachting veel lager. Er is dan ook geen sprake van een 

verhoogde geluidsbelasting vanwege deze niet gezoneerde weg. 
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5 Conclusie 

 

In opdracht van De Haaf Vastgoed BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot 

nieuwbouw van vier woningen aan de Natteweg 9 te Bergen.  

 

De locatie is gelegen binnen de zone van de Bergerweg, de Koninginneweg en de Dreef. Voor 

deze wegen is de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer bepaald. De geluidsbelasting is 

berekend en getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.  

 

Vanwege de Bergerweg, de Koninginneweg en de Dreef geen sprake van een overschrijding. Er 

gelden geen beperkingen met betrekking tot wegverkeerslawaai. 

 

De Natteweg is een 30 km/u weg. Deze weg is beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Er is vanwege het wegverkeer over de Natteweg ook geen sprake van een verhoogde 

geluidsbelasting.  
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figuur 1 situatietekening 
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figuur 2 rekenmodel wegverkeerslawaai  
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figuur 3 uitvergroting met waarneempunten 
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Bijlage B  

 

 Opgegeven verkeersintensiteiten  
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ID Type Wegvak Uurintensiteiten obv weekdag 2030 Etmaal

weekdag

GDU GAU GNU GDU GAU GNU GDU GAU GNU Totaal

1 8 Koninginneweg 595,4656 324,6211 74,44111 16,03476 6,171883 2,261918 5,427744 2,500176 1,108296 9400

2 8 Bergerweg 727,7913 396,7591 90,98357 17,75277 6,833156 2,504267 5,970518 2,750194 1,219126 11500

3 8 Dreef 460,0768 250,8132 57,51571 9,16272 3,52679 1,292525 7,056067 3,250229 1,440785 7300

ZwaarAuto Middelzwaar
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Bijlage C  

 

 Rekenresultaten wegverkeerslawaai  
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tabel III geluidsbelasting wegverkeer Lden [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh 

 

L den [dB], na 

aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 

aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na aftrek, 

binnenstedelijk 

Koninginneweg, 

50 km/h Dreef, 50 km/h

Natteweg 650 mvt/u, 

30 km/h

01_A 1,50 - - 48

01_B 4,50 - 40 48

01_C 7,50 - 41 47

02_A 1,50 - - 42

02_B 4,50 - - 43

02_C 7,50 - 41 43

03_A 1,50 41 - -

03_B 4,50 41 - -

03_C 7,50 41 - -

04_A 1,50 - - 45

04_B 4,50 - - 45

04_C 7,50 - - 45

05_A 1,50 42 - -

05_B 4,50 42 - -

05_C 7,50 42 - -

06_A 1,50 - - 46

06_B 4,50 - - 47

06_C 7,50 40 - 46

07_A 1,50 42 - -

07_B 4,50 42 - -

07_C 7,50 43 - -

08_A 1,50 40 - 46

08_B 4,50 40 - 46

08_C 7,50 41 - 46

09_A 1,50 43 - 43

09_B 4,50 43 - 43

09_C 7,50 44 - 43

10_A 1,50 45 - -

10_B 4,50 46 - -

10_C 7,50 47 - -

wnp

hoogte 

[m]
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen om Landgoed ‘De Haaf’ aan de Natteweg 9, 
Bergen, Noord-Holland her in te richten. De bestaande woning 
genaamd ‘Villa De Haaf’, blijft voor een groot gedeelte bestaan. 
Daarnaast zullen er nieuwe woningen bijgebouwd worden. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 
plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van Mees Ruimte & Milieu heeft Ecologisch Onderzoeks- 
en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 
natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 
onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 
veldbezoek. 

  

  
Ligging van het plangebied (rood omlijnd). 
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Deze quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte 
mate uitsluitsel geven over de afwezigheid van soorten. Dit onder-
zoek betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er door de 
plannen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die 
mogelijk aanwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 
voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 
Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 
dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 
veroorzaken. 

Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 
maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 
en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 
in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied ligt in het oostelijke gedeelte van het dorp Bergen. 
Het plangebied is omringd door bomen en struiken en is grotendeels 
ingesloten door de open dorpse bebouwing van Bergen. 

Ten noorden van het plangebied staan 3 appartementencomplexen. 
In het zuiden en oosten staan enkele vrijstaande woningen. 

1.4 Werkzaamheden 

De locatie maakt onderdeel uit van “Landgoed De Haaf”. Voor deze 
locatie is de bestemming te wijzigen naar wonen en worden er een 
viertal woningen gerealiseerd. Hiervoor wordt een deel van de 
huidige bebouwing afgebroken. Daarbij zullen er drie nieuwe 
woningen op het terrein gerealiseerd worden (zie voor de globale 
plannen de figuur op de vorige pagina). 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het 
verwijderen van de vegetatie-toplaag, het vergraven van de bodem, 
sloop van gebouwen, het kappen en rooien van struiken en/of 
bomen. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen of licht 
verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

Het onderzoek is onderdeel voor de benodigde (partiële) herziening 
van het bestemmingsplan. 
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 
plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 
aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 
maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 
van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 
worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van 
de gebruikte en aanbevolen literatuur. In de bijlage is aanvullende 
informatie opgenomen over de geldende wetgeving en de gebruike-
lijke procedures bij een vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 

De te verbouwen huidige woning en de te realiseren drie nieuwe woningen op de planlocatie. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 
verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-
gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 
specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 
worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 
Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 
natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 
nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 
Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 
bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is 
bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 
aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 
waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 
gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-
eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 
soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 
vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 
jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 
aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 
of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 
ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond 
beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 
verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-
atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 
om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 
verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 
Het plangebied is op 24 december 2019 bezocht om enerzijds de aan-
wezige en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds 
eventuele incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora 
en fauna (voor zover waarneembaar). 
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Verwerking 
Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-
de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 
van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 
plangebied. 

Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 
de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 
specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 
ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 
is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 
begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur-
netwerk Nederland (NNN), zie: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-
lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 
relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

Noord Holland: https://noord-holland-extern.tercera-
ro.nl/MapViewer/  

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 
verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 

Het te slopen gedeelte van de huidige woning in het plangebied. 
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 
zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 
soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 
soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 
NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-
bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 
op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 
gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Bosschages 
In het plangebied staan enkele bosschages. Diverse dennen zijn dicht 
qua structuur en in twee bomen in het plangebied zijn grote nesten 
aangetroffen. Er staat één grote treurberk die verplaatst zal worden. 

Graslanden, akkers 
Het plangebied bevat geen grote graslanden of akkers. Een gazon 
beslaat een klein deel van het plangebied. 

Wateren en oevers 
In het plangebied ontbreken grote wateren. Wel is er een kleine 
beschaduwde vijver aanwezig met hoge stenen beschoeiing. 

Bebouwing 
Er staan twee gebouwen in het plangebied. Het betreft een grote 
woning en een schuur die als kas en opslag dient. De beide gebouwen 
blijven bestaan, echter wordt er van de grote woning een gedeelte 
gesloopt. 

De schuur bestaat uit enkellaags hout, glas en een rieten dak. Hier 
zijn diverse holtes en kieren aanwezig. De woning is opgebouwd met 
stenen en heeft een oud rieten dak en is afgewerkt met houten 
daklijsten. In de houten daklijsten zitten enkele openingen. 

 

De te verplaatsen Treurberk en overige plaatselijk dichte begroeing in het plangebied. 
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Een gedeelte van de tuin met rechts de bestaande woning en links de 
schuur  
en kas. 

Beschaduwde vijver met hoge stenen beschoeiing. 

Rietkap met gaten door achterstallig onderhoud. 
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3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 
Rond het plangebied zijn in het verleden diverse beschermde 
plantensoorten waargenomen (NDFF 2009-2019). Het betreft Blauw 
guichelheil, Groot spiegelklokje, Knolspirea en Wilde ridderspoor. 

Potentie plangebied 
In het plangebied zelf wordt geen beschermde flora verwacht. Het 
plangebied wordt te intensief beheerd en is te voedselrijk om 
geschikt te zijn voor beschermde plantensoorten. 

3.2.2 Vissen 

Omdat geen geschikt water in het plangebied aanwezig is, kunnen 
geen (beschermde) vissoorten voorkomen. 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het veld-
bezoek geen beschermde vissoorten waargenomen (NDFF 2009-
2019). 

Potentie plangebied 
In en rond het plangebied is geen potentie voor beschermde 
vissoorten aanwezig. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 
beschermde, niet vrijgestelde amfibieën waargenomen. 

De Rugstreeppad is bekend van de omgeving van het plangebied, de 
soort werd op 300 meter afstand van het plangebied vastgesteld 
(NDFF 2009-2019). De Rugstreeppad is een beschermde soort die 
wordt genoemd als soort beschermd onder de Habitatrichtlijn (zie 
Bijlage 1.2.1). 

Potentie plangebied 
In het plangebied is geen geschikt voortplantingswater aanwezig voor 
amfibieën. De aanwezige vijver is volledig beschaduwd, is niet 
uitklimbaar en wordt daarom ongeschikt geacht voor amfibieën. 

In het plangebied is wél geschikt landbiotoop aanwezig dat buiten de 
voortplantingsperiode kan worden benut door algemene soorten 
amfibieën zoals Gewone pad, Kleine watersalamander en Bruine 
kikker. De dieren kunnen wegkruipen onder opgeslagen materialen, 
stronken en takken of in verlaten muizenholen e.d. Deze soorten zijn 
beschermd onder de Wnb maar ze zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ 
bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zie verder 
Bijlage 1.2. 
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-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, 
ondanks dat de soort in het verleden in de omgeving werd aan-
getroffen. In het plangebied ligt geen geschikt geïsoleerd, ondiep en 
helder water dat door de dieren kan worden gebruikt voor 
voortplanting. In het beschaduwde en dicht begroeide plangebied is 
ook geen geschikt vorstvrij, droog en vergraafbaar zanderig land-
biotoop aanwezig dat buiten de voortplantingsperiode als 
landbiotoop kan worden benut door deze soort. 

Als in het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden of zand 
wordt opgebracht, is het niet te verwachten dat Rugstreeppadden 
het gebied intrekken. Direct rond het plangebied ontbreekt geschikt 
voortplantingswater of pionierbiotoop, het overwegend 
beschaduwde plangebied is teveel geïsoleerd door bos en wegen en 
overig zwaar beschaduwd en dicht begroeid gebied en de soort moet 
daarom teveel ongunstig biotoop passeren om het plangebied te 
bereiken. 

 

De begroeiing in het plangebied is potentieel geschikt als landbiotoop voor diverse 
soorten amfibiën, maar niet voor de Rugstreeppad. 
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3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 
maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 
nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 
categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 
Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 
Merel, Kauw, Houtduif, Ekster(Cat.5) en Zanglijster. 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
In het plangebied kunnen enkele algemene bos- en struweelvogels 
tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, Houtduif, Winterkoning 
of Heggemus. 

Het is mogelijk dat in de bebouwing categorie 5-soorten broeden als 
Spreeuw, Kauw, Kool- of Pimpelmees en Boomkruiper. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 
In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Huismus, 
Gierzwaluw en verschillende in bomen broedende roofvogels 
vastgesteld (NDFF 2009-2019). 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 
Huismus wordt in de bebouwing niet verwacht, deze soort geeft 
voorkeur aan huizen met dakpannen. Rietdaken zijn ongeschikt. Ook 
de lommerrijke omgeving maakt het plangebied ongeschikt voor de 
soort. 

Aangetroffen groot nest in een boom (rood omcirkeld). 
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In enkele bomen zijn grote nesten aanwezig, waarschijnlijk gebouwd 
door Ekstyer of Zwarte kraai die die potentieel geschikt zijn voor 
Ransuil of Sperwer. 

De Gierzwaluw wordt in de gesloten dichte omgeving van het 
plangebied niet verwacht. Ook deze soort prefereert gebouwen met 
dakpannen. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  
Tijdens het veldbezoek werd een Bosmuis waargenomen. Deze soort 
is in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Rond het plangebied zijn in het verleden Boommarter, Eekhoorn en 
Bunzing waargenomen (NDFF 2009-2019). De Boommarter, Eekhoorn 
en Bunzing zijn beschermde soorten die worden genoemd als ‘andere 
soort’ (zie Bijlage 1.2.1). 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van deze 
soorten. 

Potentie plangebied 
Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren voor-
komen zoals Egel en verschillende algemene soorten (spits)muizen. 
Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze zijn in Noord-
Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Noordse woelmuis en 
de Waterspitsmuis. De benodigde levensvoorwaarden zijn hiervoor 
niet aanwezig. Het terrein is te droog en een vochtige kruidenrijke 
oevervegetatie nabij schoon en helder water ontbreekt. 

Het plangebied biedt schuilmogelijkheden in de vorm van bomen, 
dichte vegetatie, stronken, takken en overige dekking waar Eekhoorn 
en Boommarter gebruik van kunnen maken. In de aanwezige grote 
nesten of de dichte dennenbomen zouden deze soorten ook kunnen 
verblijven. De bebouwing is ongeschikt voor deze soorten. 

De begroeide omgeving van het huis zou ook gebruikt kunnen 
worden als jachtgebied door Bunzing, verblijf in de tuin wordt niet 
verwacht omdat geen dichte dekking, holen of andere geschikte 
verblijfsmogelijkheden aanwezig zijn. De omliggende omgeving met 
veel bebouwing maakt het plangebied daarbij geïsoleerd en 
ongeschikt. Ook werden geen sporen gevonden die wijzen op 
aanwezigheid deze soort of van andere kleine marterachtigen. 
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3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 
van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 
verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

De manier waarop vleermuizen een gebied gebruiken kan door het 
jaar verschillen, een gebouw of een boom kan bijvoorbeeld tijdelijk 
gebruikt worden als verblijfplaats maar in andere delen van het jaar 
ongebruikt blijven. 

 

Gaten in de bebouwing die toegang kunnen verlenen tot voor vleermuizen geschikte holtes. 
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Aangetroffen vleermuizen 
Er zijn in de omgeving van het plangebied zes soorten vleermuizen 
vastgesteld (NDFF 2009-2019). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Watervleer-
muis. De meeste waarnemingen betroffen foeragerende en langs-
vliegende exemplaren. 

Er zijn geen (relevante) waarnemingen bekend van vleermuizen in of 
in de omgeving van het plangebied. 

Potentie verblijfplaatsen 
Als potentie voor verblijfplaatsen niet is uit te sluiten dan dient 
gericht nachtelijk onderzoek plaats te vinden om eventuele precieze 
verblijflocaties vast te stellen. 

De waargenomen openingen in de muren, daken en daklijsten geven 
mogelijk toegang tot voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen. Te 
denken valt aan gebouwbewonende soorten zoals Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. 

Potentie foerageergebied 
Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De 
aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor concentraties van 
insecten waardoor vleermuizen worden aangetrokken. 

Potentie vliegroute 
Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied kan 
geen sprake zijn van een belangrijke functie als vliegroute voor 
vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 
Er zijn enkele waarnemingen bekend van Bruine eikenpage (vlinder) 
in de omgeving van het plangebied. 

Potentie plangebied 
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 
diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
Geschikt open en zonnig terrein en open jonge eikenstruiken voor 
beschermde vlinders als Bruine eikenpage ontbreken. 
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3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 
soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 
tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-
groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 
het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-
groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 
vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 
daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 
nabij het 

plangebied  
 

(literatuur en 
veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 
binnen het 
plangebied 

Planten ja nee 
Vissen nee nee 
Amfibieën ja nee 
Vogelsoorten met niet-jaarrond 
beschermde nesten 

ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten 

ja ja* 

Grondgebonden zoogdieren ja ja 
Vleermuizen   

verblijfplaats nee ja 
foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 
Overige beschermde fauna ja nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 
het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 
tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 
aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 
soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 
derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 
kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 
effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 
onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 
kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 
minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 
soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 
werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen 
het slopen of renoveren van bebouwing, diverse graafwerkzaam-
heden of het verwijderen van de vegetatie-toplaag. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 
grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-
beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 
periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 
plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 
voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 
van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 
nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 
jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 
gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 
Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 
zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 
‘categorie 5’-soort (Spreeuw, Kauw, Kool- of Pimpelmees of 
Boomkruiper) kunnen uitwijken naar alternatief leefgebied. Er gelden 
geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die een 
jaarrond beschermde status van nesten van deze soorten 
rechtvaardigen. Overigens geldt ook voor deze soorten dat 
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activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen worden 
buiten het broedseizoen plaats moeten vinden. 

Soorten met jaarrond beschermde nesten 
Omdat grote nesten aanwezig zijn, is vervolgonderzoek noodzakelijk 
naar het gebruik van deze nesten door jaarrond beschermde soorten 
zoals Ransuil of Sperwer. Deze soorten kunnen verstoord worden en 
verblijfplaatsen of leefgebied op zeer korte afstand daarvan, kan 
door de plannen verdwijnen. 

Als vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn 
dient alternatieve nestgelegenheid of vervangend leefgebied te 
worden aangeboden. Er dient een ontheffing te worden aangevraagd 
waarbij in een op te stellen ‘Projectplan’ deze maatregelen worden 
uitgewerkt. 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 

Gezien de werkzaamheden waarbij huizen worden gerealiseerd, is 
het mogelijk dat vaste rust- en verblijfplaatsen worden beschadigd of 
vernield van Boommarter of Eekhoorn of dat leefgebied rond (deze) 
verblijfplaatsen verdwijnt. Het is noodzakelijk om vervolgonderzoek 
uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort(en). Hierbij dient 
met name verblijf in grote nesten of dichte takkenstructuren te 
worden onderzocht maar moet ook worden gekeken naar de 
omgeving van het plangebied. 

Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het 
plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter biotoop 
in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve gemakkelijk 
uitwijken. 

4.3 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 
Bij de sloop of de renovatie van de gebouwen zouden vaste rust- of 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen beschadigd of 
vernield kunnen worden. Het is derhalve noodzakelijk om vervolg-
onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort(en). 
Hierbij dient ook de naaste omgeving van het plangebied betrokken 
te worden. 

Als verblijvende vleermuizen aanwezig zijn dienen vervangende en 
geschikte verblijfplaatsen te worden aangeboden. Er is tijdelijke 
compensatie en permanente compensatie noodzakelijk. Er dient een 
ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te stellen 
‘Projectplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt. 
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Foerageergebied 
Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 
of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. 

Na realisatie van de plannen zal vanwege de ontwikkelde begroeiing 
en gerealiseerde bebouwing de beschutting toenemen en zal het 
terrein geschikt blijven voor foeragerende vleermuizen. 

4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Negatieve effecten van de plannen op beschermde soort(en) (indien 
aanwezig) zijn niet uit te sluiten. Het gaat om in bomen broedende 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, Eekhoorn, 
Boommarter en gebouwbewonende vleermuizen zoals de Ruige 
dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis en/of Laatvlieger. 

Er is vervolgonderzoek noodzakelijk naar deze beschermde soorten. 
In Tabel 2 staan de perioden aangegeven wanneer dit onderzoek kan 
worden uitgevoerd. Tevens wordt het aantal bezoekrondes vermeld. 

 

Soort/Soortgroep Optimale periode 
Aantal 

bezoeken 

Vogels   

Nestenonderzoek 
roofvogels en uilen 

november - half april 1 

Sperwer half maart - juni 2-4 
Ransuil half maart - juni 2-4 

Grondgebonden 
zoogdieren 

  

Boommarter mei-augustus  1 
Eekhoorn mei-augustus  1 

Vleermuizen Gebiedsfunctie Periode 
Aantal 

bezoeken 

Alle soorten 
vliegroutes, 

foerageergebied 
april - november 2* 

 Kraam/zomerverblijf 
Paarverblijven en 

zwermen 
beide 2 

Gewone 
dwergvleermuis 

half mei - half juli augustus-oktober  

    
Ruige dwergvleermuis (juni - half juli-nvt) augustus - oktober  
    
Laatvlieger juni - half juli augustus - oktober  
    

 

  
Optimale periode voor 
uit te voeren vervolg-
onderzoek naar 
beschermde soorten of 
soortgroepen die zijn 
aangetroffen of worden 
verwacht in het 
plangebied. 
*=Te combineren met 
andere bezoeken. 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 
natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 
voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 
De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 
gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 
de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 
houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 
onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 
‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 
EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 
‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 
wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op een kilometer afstand van het meest nabij-
gelegen Natura 2000-gebied, de Schoorlse Duinen. Gezien de grote 
afstand, afscherming en de uit te voeren werkzaamheden, worden op 
voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen 
zoals licht, geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen 
nadere toetsing uitgevoerd te worden. 

Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is een 
berekening van precieze emissie en depositie van stikstof uitgevoerd 
voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-berekening. 
Deze berekening wordt separaat aangeleverd. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 
de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 
kunnen verbinden (zie Figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 
door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 
verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 
netwerk. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weide-
vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied. Er is geen negatief 
effect mogelijk op weidevogelleefgebieden, een nadere toetsing is 
niet nodig. 
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5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 
kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 
voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 
rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 
als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 
op de plannen. 

5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 
natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 
directe gevolgen voor extra emissie van stikstof, op voorhand uit te 
sluiten dat andere natuurwetgeving dan die beschreven in hoofdstuk 
3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de plannen. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Er is 
een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie 
van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-
gebieden. Deze analyse wordt separaat aangeleverd. 

  
Ligging van het plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van beschermde Natura 2000-gebieden en het NNN-
netwerk. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 
soorten amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en 
vleermuizen. 

 Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën alleen 
‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of 
verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd als werkzaamheden worden verricht in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan. 

 In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-
schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 
broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 
vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

 In het plangebied kunnen jaarrond beschermde verblijfplaatsen 
van vogels voorkomen, namelijk die van in bomen broedende 
soorten roofvogels en uilen. Omdat negatieve effecten door de 
werkzaamheden niet uitgesloten zijn, is onderzoek naar 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze vogelsoort(en) 
noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeksperiode Tabel 2). 
Worden tijdens vervolgonderzoek volgens geldende richtlijnen 
dergelijke verblijfplaatsen gevonden, dan dient een ontheffings-
aanvraag te worden ingediend, waarin passende mitigerende en 
compenserende maatregelen worden beschreven. 

 In het onderzoeksgebied kunnen beschermde zoogdieren 
voorkomen die zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn of als 
‘andere soort’. Het betreft Eekhoorn en Boommarter. Omdat 
negatieve effecten door de werkzaamheden niet uitgesloten zijn, 
is onderzoek naar voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeksperiode 
Tabel 2). Worden tijdens de veldinventarisatie volgens landelijk 
geldende richtlijnen, protocollen, soortstandaarden en/of 
kennisdocumenten één of meer van deze soorten aangetroffen, 
dan dient een ontheffingsaanvraag te worden ingediend, waarin 
passende mitigerende en compenserende maatregelen worden 
beschreven. 
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 In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. 
Omdat negatieve effecten door de werkzaamheden niet uit-
gesloten zijn, is vervolgonderzoek naar voortplantingsplaatsen en 
rustplaatsen van vleermuizen noodzakelijk (zie voor de optimale 
onderzoeksperiode Tabel 2). Worden tijdens de veldinventarisatie 
volgens landelijk geldende richtlijnen, protocollen, soortstand-
aarden en/of Kennisdocumenten één of meer soorten vleer-
muizen met verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een 
ontheffingsaanvraag te worden ingediend, waarin passende 
mitigerende en compenserende maatregelen worden beschreven. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-
baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 
derhalve gemakkelijk uitwijken. 

 Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het 
plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 
directe gevolgen voor extra emissie van stikstof, op voorhand uit te 
sluiten dat andere natuurwetgeving dan die beschreven in hoofdstuk 
3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de plannen. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Er is 
een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra depositie 
van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-
gebieden. Deze analyse wordt separaat aangeleverd. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 
zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 
men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 
richtlijnen hanteren: 

 Alle aanwezige bebouwing, vegetatie of bodemmateriaal kan 
gefaseerd verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende dieren 
de kans om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 
benutten; 

 Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 
gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 
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wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 
hebben te vluchten. 

 Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 
dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 
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6.4 Aanbevelingen ter bevordering van (stads)natuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 
het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 
in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 
dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

 Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 
houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

 Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 
Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 
inmetselstenen; 

 Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 
soorten die insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. 

De oprit naar de woning met rechts de schuur. 
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 8 Bijlagen 

Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 
waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 
(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 
handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-
komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 
onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 
verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 
de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 
  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 
Rood=niet vrijgesteld. 

DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZL ZH

Zoogdieren

Aardmuis + + + + + + + + + + + +

Bosmuis* + + + + + + + + + + + +

Bunzing + + + + + + + + + +

Dwergmuis + + + + + + + + + + + +

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Eekhoorn +1

Egel + + + + + + + + + + +

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Haas + + + + + + + + + + + +

Hermelijn + + + + + + + + + +

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + +

Konijn + + + + + + + + + + + +

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +

Ree + + + + + + + + + + + +

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + +

Steenmarter +2

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + +

Veldmuis* + + + + + + + + + + + +

Vos + + + + + + + + + + + +

Wezel + + + + + + + + + +

Wild zwijn +

Woelrat + + + + + + + + + + + +

Amfibieën en Reptielen

Bruine kikker + + + + + + + + + + + +

Gewone pad + + + + + + + + + + + +

Hazelworm +3

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + +

Levendbarende hagedis +4

Meerkikker + + + + + + + + + + + +

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + +

*: algemene vrijstell ing wanneer soorten zich in/op gebouwen en bijhorende erven bevinden

+1:geldt in de periode maart-april  en juli  t/m november

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari

+3:geldt in de periode juli  t/m september

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober

Tabel 1. Vrijstellingen voor ontheffingsaanvragen voor soorten per provincie. + = vrijgesteld; rood = niet vrijgesteld.
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 
zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 
opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 
nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-
lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 
gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-
vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 
verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-
treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-
gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-
oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

 ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

 in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 
gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 
aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 
begraafplaatsen. 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-
vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-
plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 
verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 
nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf kan het zijn 
dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 
het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 
alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 
Een ‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat 
geval vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een 
vervangend nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende 
en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-
plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 
zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 
voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 
worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 
instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 
worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 
provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 
genomen. 

Categorie 5-soorten 
Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 
Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 
nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 
verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 
principe jaarrond zijn beschermd met 
beschermingscategorie: 
1 = soorten die ook buiten het broedsei-
zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 
verblijfplaats; 
2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 
op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop; 
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn 
of afhankelijk van bebouwing; 
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 
staat zijn een nest te maken. 
 

Buizerd 4 
Gierzwaluw 2 
Grote gele kwikstaart 3 
Havik 4 
Huismus 2 
Kerkuil 3 
Oehoe 3 
Ooievaar 3 
Ransuil 4 
Roek 2 
Slechtvalk 3 
Sperwer 4 
Steenuil 1 
Wespendief 4 
Zwarte wouw 4 

Kader: Vogelsoorten 
met jaarrond 
beschermde nesten 
en bijbehorende 
categorie. 



Natteweg 9 te Bergen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2019-195 

Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-
gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-
soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 
bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 
behandeld. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-
pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 
vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 
Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 
‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000-gebied, neemt de 
initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 
Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 
(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
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met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 
wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 
plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 
Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 
2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 
Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. 

Vanwege een uitspraak van de RvS d.d. 23 mei 2019 kan niet meer 
gebruik gemaakt worden van automatische vergunningverlening met 
betrekking tot stikstofuitstoot. Aangetoond moet worden dat geen 
negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologische Hoofdstructuur 
EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 
planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 
een algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden. Dit algemene 
regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 
aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 
significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 
tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 
wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 
belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 
gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 
moet dit ‘nee tenzij’-regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 
bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 
afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 
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van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 
worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 
dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 
Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 
houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 
gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

  
Stappenplan 
procedure 
ecologisch 
onderzoek en 
ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

ghhghj 

Geen ontheffing nodig 

ghhghj 

Geen ontheffing mogelijk 

ghhghj 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

ghhghj 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.1 
van ghhghj 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.2 

ghhghj 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

ghhghj 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

ghhghj 
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kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 
stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-
tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 
ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

 Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 
verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven-
studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-
vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 
waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 
projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 
onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-
codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 
geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 
werkzaamheden 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Er bestaan plannen om Landgoed ‘De Haaf’ aan de Natteweg 9, 
Bergen, Noord-Holland her in te richten. 

De bestaande woning genaamd ‘Villa De Haaf’, blijft voor een groot 
gedeelte bestaan. Daarnaast zullen er nieuwe woningen bijgebouwd 
worden. 

Het is mogelijk dat vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 
(m.n. Ransuil, Sperwer), beschermde zoogdieren (Eekhoorn, 
Boommarter) of vleermuizen verblijven in de te slopen bebouwing of 
direct daar omheen. De aanwezigheid van deze potentie werd 
aangegeven in een eerder uitgevoerde quickscan (zie FOKKENS, 2019). 

Om dit nader te onderzoeken heeft De Haaf Vastgoed B.V. opdracht 
gegeven aan ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes 
en Groot een inventarisatie uit te voeren naar deze soorten. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april-september 2020. Dit 
rapport doet verslag van het onderzoek. 

  

 Ligging van Natteweg te Bergen. 
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1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het voorkomen en 
de verspreiding van Ransuil, Sperwer, Eekhoorn, Boommarter en 
vleermuizen binnen het plangebied. 

1.3 Ligging van het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het plangebied aangegeven. 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Bergen. Direct rond de 
woningen in het plangebied ligt open, meest vrijstaande bebouwing 
in een lommerrijke omgeving. 

Ten noordwesten van het plangebied liggen drie villa-
appartementencomplexen van ‘De Haaf’. 

1.4 Geplande werkzaamheden 

De locatie maakt onderdeel uit van “Landgoed De Haaf”. Voor deze 
locatie is de bestemming te wijzigen naar wonen en worden er een 
viertal woningen gerealiseerd. Hiervoor wordt een deel van de 
huidige bebouwing afgebroken. Daarbij zullen er drie nieuwe 
woningen op het terrein gerealiseerd worden (zie voor de globale 
plannen Figuur 2). 

 De te verbouwen huidige woning en de te realiseren drie nieuwe woningen op de planlocatie 
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De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit sloop van 
gebouwen met benodigd hak-, breek- en zaagwerk, het verwijderen 
van de vegetatie-toplaag, het vergraven van de bodem, het kappen 
en rooien van struiken en/of bomen. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen of licht 
verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

Het onderzoek is onderdeel voor de benodigde (partiële) herziening 
van het bestemmingsplan. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3-5 worden de resultaten beschreven en wordt aange-
geven welke soorten zijn aangetroffen binnen en eventueel nabij het 
plangebied. 

In hoofdstuk 6 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 
effecten kunnen ondervinden door de uit te voeren werkzaamheden 
welke specifieke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn en of een 
ontheffing van de Wnb noodzakelijk is. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 7 de conclusies en eventuele aanbeveling-
en. Indien van toepassing worden aanbevelingen gedaan. 

Hoofdstuk 8 tenslotte, geeft een overzicht van de gebruikte 
literatuur. 

In de bijlages is aanvullende informatie opgenomen over de geldende 
wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een vergunnings- en/of 
ontheffingsaanvraag. Eventueel zijn (indien relevant) verspreidings-
kaarten opgenomen. 
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 2 Methode 

2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten  

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. 

Alleen vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd, en 
welke mogelijkerwijs te verwachten zijn in het plangebied zijn 
geïnventariseerd. Het betreffen Sperwer en Ransuil. Deze soorten 
komen in de omgeving van het plangebied voor (NDFF) en kunnen 
gevestigd zijn in bomen in het plangebied of de directe omgeving van 
het plangebied. 

Uiteraard is tijdens de inventarisatie ook gelet op eventueel andere 
aanwezige jaarrond beschermde broedvogels of andere beschermde 
soorten. 

2.1.1 Roofvogels en uilen 

Er zijn in 2020 een aantal zoekrondes verricht naar broedvogels met 
jaarrond beschermde nesten zoals Sperwer en Ransuil. Ten behoeve 
van deze soorten zijn alle grote nesten en holtes in bomen in kaart 
gebracht alvorens het blad aan de bomen zou groeien. 

Er zijn in lijn met KENNISDOCUMENT BUIZERD (BIJ12, 2017) drie veld-
bezoeken afgelegd aan het plangebied tussen maart en eind mei 
2020, waarvan één nachtelijke ronde gelopen voor de Ransuil (26 
mei). Daarnaast is bij andere inventarisatieronden zoals tijdens het 
kleine marteronderzoek, of de vleermuisinventarisaties ook gelet op 
Ransuil en andere vogels met jaarrond beschermde nesten. 

Er is van de drie bezoekrondes één bezoek uitgevoerd voordat blad 
aan de bomen zat. In geschikte bosschages is in deze periode gezocht 
naar (grote) nesten die mogelijk in gebruik zijn bij roofvogels (of 
Ransuil). In latere rondes is speciale aandacht besteed aan 
gebiedsdelen met (eerder) aangetroffen grote nesten. 

  

  

Bezoekdatums en weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken gericht op broedvogels met jaarrond 

beschermde nesten in het plangebied de Natteweg te Bergen 2020. 

Bezoek Datum Inzet 
Weersomstandigheden 

(Wind/Temperatuur (°C)/Bewolking 

Bezoek 1 17 maart 
Zoeken grote nesten (alle soorten) 

en inventarisatie roofvogels 
ZW3, 8oC, zwaar bewolkt (8/8) 

Bezoek 2 15 april inventarisatie roofvogels O1, 8oC, half bewolkt (4/8) 

Bezoek 3 26 mei Inventarisatie Ransuil (en Sperwer) NW2, 16oC, zwaar bewolkt (6/8) 
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Tijdens de inventarisatieronden naar vogels met jaarrond 
beschermde nesten is gelet op territoriaal- of nest indicerend gedrag 
van in bomen broedende roofvogels (en andere jaarrond beschermde 
soorten). Speciale aandacht is besteed aan activiteit van roofvogels, 
uítstekende gebandeerde staart uit nesten, jonge vogels op nest of 
sporen (braakballen, poepstrepen, ruiveren, plukresten, jong loof op 
het nest) op of rond eventueel aangetroffen grote nesten. 

Ten behoeve van de inventarisatie van de Ransuil is één nachtelijk 
veldbezoek afgelegd aan het plangebied, waarbij is gelet op 
territoriaal- of nest indicerend gedrag van de Ransuil of bedelende 
jongen. 

De veldwaarnemingen van vogels met jaarrond beschermde nesten 
zijn in het veld geïnterpreteerd en handmatig geclusterd. 

2.2 Kleine zoogdieren 

Alleen zoogdieren die potentieel kunnen voorkomen in het 
plangebied zijn geïnventariseerd. Het betreft in dit geval Boommarter 
en Eekhoorn. Beide soorten komen in de omgeving van het 
plangebied voor (NDFF 2010-2020, zie FOKKENS, 2019) en kunnen 
gevestigd zijn in het plangebied. 

2.2.1 Boommarter 

Voor het onderzoek naar de Boommarter is de methode afgeleid van 
het BUBO-MEETNET van de Zoogdiervereniging. 
Hiervoor is één cameraval uitgezet. De camera is voorzien van lok-
/geurstof. De val is een maand uitgezet en één keer tussentijds 
gecontroleerd. De cameraval is centraal in het plangebied opgehan-
gen en tevens is gelet op eventuele sporen in het veld. 

De camera heeft gehangen van 1 april 2020 t/m 4 mei 2020. Op 16 
april is de cameraval tussentijds gecontroleerd. Het tussentijds 
bezoek is gebruikt voor het uitlezen van de kaartjes en het vervangen 
van batterijen. 

2.2.2 Eekhoorn 

De grote nesten die zijn gevonden bij het onderzoek naar roofvogels 
zijn ook geïnspecteerd op Eekhoorn (uitstekende staart). 

Ook tijdens de marterbezoeken werd het terrein en de nesten 
gecheckt op de aanwezigheid van Eekhoorn en werden sporen 
gezocht die kunnen wijzen op de aanwezigheid van de soort (met 
name aangeknaagde dennenappels, sparrenappels). 

De soort kan ook verschijnen op de cameraval. 

  



Natteweg 9 te Bergen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-125 

10 

2.3 Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen zijn beschermd krachtens de Wnb onder 
het regime van de Habitatrichtlijn. 

Het doel van het onderzoek is om de aanwezigheid en de ver-
spreiding van vleermuizen in het plangebied in kaart te brengen. Het 
onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen uit het 
protocol voor vleermuisinventarisaties, zoals dat is opgesteld door 
het Vleermuisvakberaad (VLEERMUISVAKBERAAD, 2017). 

Voorafgaand aan het onderzoek is op grond van aanwezige biotopen 
en bekende voorkomens nagegaan welke vleermuissoorten rede-
lijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn binnen het onderzoeks-
gebied. Het onderzoek is op grond daarvan met name gericht op de 
algemenere gebouw bewonende soorten Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger en boom bewonende soorten 
als (ook) Ruige Dwergvleermuis, Rosse Vleermuis, Watervleermuis en 
Gewone Grootoorvleermuis. 

Uiteraard zijn ook andere soorten gezocht in het plangebied en zijn 
eventueel bezoekrondes en/of bezoektijden tussentijds aangepast 
aan bevindingen tijdens het veldwerk. Bij het aantreffen van 
‘bijzondere’ soorten zoals Meervleermuis, Baardvleermuis, etc., die 
mogelijk het plangebied gebruiken, worden rondes en rondetijden 
aangepast of worden extra rondes ingepland. 

2.3.1 Veldbezoeken 

Door middel van veldwerk zijn de daadwerkelijke aanwezigheid en 
verspreiding van vleermuizen in het plangebied onderzocht. Er zijn 
vier/vijf bezoeken volbracht in de periode mei tot en met september 
2020. Het aantal bezoeken is op voorhand op grond van potentie 
bepaald, bij onverwachte of afwijkende waarnemingen of grotere en 
bijzondere verblijfplaatsen wordt altijd een extra veldbezoek 
ingepland. 

Het plangebied kan door vleermuizen op verschillende manieren 
worden gebruikt, bijvoorbeeld als verblijfplaats, als (onderdeel van) 
een vliegroute of als foerageergebied. Deze gebiedsfuncties zijn 
tijdens het veldwerk onderzocht. 

Tijdens een veldverkenning (tijdens de quickscan of tijdens de eerste 
ronde of rondes) zijn relevante elementen zoals bijvoorbeeld 
begroeiing en randen daarvan, holtes in bomen, aanwezige 
lijnvormige beplanting in beeld gebracht en zijn delen van bebouwing 
nader op potentie beoordeeld (gaten, spleten, donkere delen). 

Bij dit onderzoek en tijdens alle veldrondes is met behulp van 
zaklamp bij inspecteerbare delen van het plangebied en bij mogelijke 
verblijfplaatsen gezocht naar sporen van gebruik zoals keutels op 
verhardingen, poepstrepen bij gaten, vraatresten. 
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Het terreingebruik door vleermuizen is op grond van de veldver-
kenning ’s nachts nader onderzocht door middel van langzaam 
surveilleren en posten met gebruik van batdetectors (beschikbare 
modellen Pettersson 240x, Echo Meter Touch Pro). Op de onderzoek 
locatie was altijd visuele- en audioweergave van de opgevangen 
pulsen mogelijk en er was altijd de mogelijkheid geluiden en/of 
pulsen op te nemen met opnameapparatuur (Echo Meter Touch Pro). 

Bij het onderzoek werd ook gebruik gemaakt van een sterke zaklamp. 

Tijdens alle veldbezoeken is gekeken naar aanwezige vliegroutes en 
foerageergebieden in het plangebied. Deze gebruiksfuncties zijn 
vooral te verwachten in luwe delen van het plangebied en langs 
lijnvormige landschapselementen. 

De eerste drie kraam-/zomer (KZ) bezoeken aan het begin van de 
zomer zijn met name gericht geweest op het in kaart brengen van 
zwermactiviteit bij kraamkolonies of zomerkolonies. Deze 
zwermactiviteit treedt met name aan het einde van de nacht op en 
wordt onderzocht door op kansrijke plekken te posten en/of door 
rustig door het plangebied surveilleren. Bij een avondbezoek wordt 
gepost op kansrijke plekken (uitvlieggaten). De avondrondes zijn 
vooral ingezet om de activiteit van Laatvlieger te kunnen volgen. 

  

  
Overzicht van de veldbezoeken ten behoeve van het vleermuisonderzoek in plangebied Natteweg te Bergen in 

2020 per ronde (“KZ” = kraamkolonie- en zomerverblijfronde, “MN” = middernachtzwermronde en “P” = 

paarverblijfronde). 

Ronde / 

Datum 
Starttijd Duur Weersomstandigheden Opzet 

KZ1 

26 mei 
21:45 2 uur 

Droog, bewolking 6/8,  
wind NW 2, 13 °C 

ochtend/avondbezoek 
kraamkolonies, zomerverblijven, 

terreingebruik  

KZ2 

10 juni 
03:20 2 uur 

Droog, bewolking 7/8,  
wind NO 2, 11 °C 

ochtend/avondbezoek 
kraamkolonies, zomerverblijven, 

terreingebruik  

KZ3 

12 juli 
21:55 2 uur 

Droog, bewolking 5/8,  
wind N 2, 14 °C 

ochtend/avondbezoek 
kraamverblijven, zomerverblijven, 

terreingebruik  

P1 

21 aug 
00:00 2 uur 

Droog, bewolking 4/8,  
wind ZW-3, 14 °C 

middernacht/avondbezoek 
paarverblijven, zwermactiviteit, 

terreingebruik 

P2 

14 sept 
21:00 2 uur 

Droog, bewolking 5/8,  
wind O3, 12 °C 

avondbezoek 
paarverblijven, zwermactiviteit, 

terreingebruik 
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De laatste twee bezoeken (P1 en P2) zijn vooral gericht geweest op 
het vaststellen van paarverblijven en baltsactiviteit. De P1 ronde eind 
augustus is laat ingezet om baltsactiviteit van Ruige dwergvleermuis 
later in de nacht in beeld te brengen. Deze P1 ronde is tevens laat 
ingezet om middernachtelijke zwermactiviteit van Gewone dwerg-
vleermuis vast te kunnen stellen. Deze zwermactiviteit vormt een 
sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van een winterverblijf. 

Vanwege de geringe grootte van het object en het beperkte aantal 
potentieel geschikte plekken vanwege o.a. rieten dak en de positie 
daarvan voor verblijfsgebruik van vleermuizen, is de inventarisatie 
uitgevoerd door één persoon. 

Tijdens de veldbezoeken was geen sprake van substantiële neerslag, 
werd er niet geïnventariseerd bij een windkracht hoger dan 4 Bft of 
bij een te lage temperatuur. 

Voor een overzicht met informatie van de veldbezoeken zie Tabel 2. 

2.3.2 Relatie met het vleermuisprotocol 

Het vleermuisprotocol is een richtlijn op grond waarvan het onder-
zoek zo goed mogelijk is uitgevoerd. Dit betekent dat op grond van 
aanwezige biotopen en potenties in het onderzochte plangebied de 
uiteindelijke onderzoeksopzet is gemaakt. In het geval van het 
besproken gebied zijn de hieronder genoemde keuzes gemaakt om 
de resultaten te optimaliseren. 

De bebouwing binnen het plangebied is laag, wordt niet altijd 
verwarmd en heeft weinig bufferende capaciteit ten aanzien van 
warmte. Daarom worden geen bijzondere constante en koele 
microklimaten verwacht ten aanzien van warmte en vocht en is de 
bebouwing naar verwachting niet geschikt als (massa)winterverblijf 
voor Gewone dwergvleermuis. Het middernachtzwermen van deze 
soort wordt daarom niet op voorhand verwacht. 

Omdat bovenstaande slechts een inschatting betreft en (massa-) 
winterverblijf als een belangrijke vast te stellen gebruiksfunctie wordt 
gezien, is hiernaar tijdens één ronde toch optimaal onderzoek 
gedaan. Door deze laat uitgevoerde bezoekronde wordt tevens 
ondervangen dat baltsactiviteit op verschillende momenten in de 
nacht wisselende intensiteit kan hebben en het plangebied op 
meerdere momenten in de nacht hierop werd onderzocht. 

In de andere (najaars-)ronde(s) is ook op nachtelijk zwermgedrag 
gelet, bij (grote) winterverblijven is dit gedrag ook eerder in de nacht 
waarneembaar en kan dit gedurende langere tijd doorgaan (tot ver in 
september). 



Natteweg 9 te Bergen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-125 

13 

 3 Resultaten broedvogels 

3.1 Roofvogels en uilen 

Ondanks de aanwezigheid van enkele oude nesten, en de potentie 
voor Ransuil en Sperwer, werden beide soorten in het geheel niet 
aangetroffen in het plangebied. 

Omdat de soorten en ook andere jaarrond beschermde vogelsoorten 
ontbreken in het plangebied, is geen aparte verspreidingskaart 
gemaakt. 

Nachtelijk onderzoek naar aanwezigheid van (jongen van) Ransuil. 

Bij de eerste ronde(s) is gelet op aanwezigheid van nesten die gebruikt kunnen worden. 
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 4 Resultaten zoogdieren 

4.1 Boommarter 

Hieronder een tabel met het totaal aantal soorten (zoogdieren en 
vogels) dat is waargenomen tijdens het onderzoek met behulp van de 
cameraval. Het aantal foto’s dat is geschoten geeft een indicatie van 
de hoeveelheid dieren of de hoeveelheid activiteit van deze dieren in 
het plangebied. 

 

 aantal gemaakte beelden 

Zoogdieren:  

Egel 102 
Vos 39 

Vogels:  

Kauw aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 
Merel aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 
Houtduif aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 
Ekster aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 
Zanglijster aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 
Roodborst aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 
Heggenmus aanwezig: ja / aantal beelden: n.v.t. 

Overig:  

Huiskat 46 

Vos voor de cameraval, Natteweg 9 te Bergen. 
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Omdat Boommarter ontbreekt in het plangebied, is geen aparte 
verspreidingskaart gemaakt. Een kaart van de uitgezette materiaal 
t.b.v. het Boommarteronderzoek is wel aanwezig in de bijlage. 

4.2 Eekhoorn 

In het plangebied werden geen Eekhoorns of sporen daarvan 
waargenomen. 

 

 

 

Huiskat. Egel. 
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 5 Resultaten vleermuizen 

In Natteweg te Bergen zijn vier soorten vleermuizen vastgesteld. In 
Tabel 3 staan de aangetroffen soorten. De relevante 
verspreidingskaarten van de aangetroffen vleermuizen staat in 
Bijlage 1. 

 

 

Er werden langs vliegende, foeragerende exemplaren en baltsende 
vleermuizen waargenomen. Tevens werd een zomerverblijf en een 
baltsverblijf gevonden van de Gewone dwergvleermuis. 

Per soort wordt hieronder het voorkomen van de aangetroffen 
vleermuizen in het plangebied kort toegelicht en wordt de leefwijze 
van de waargenomen vleermuizen in Nederland geschetst. 

5.1 Gewone dwergvleermuis 

In Natteweg te Bergen werd de Gewone dwergvleermuis in het 
gehele plangebied verspreid aangetroffen. De dichtheden en 
aantallen vleermuizen lagen laag. De omliggende begroeiing in en net 
buiten het plangebied werd gedurende de onderzoeksperiode 
regelmatig gebruikt door foeragerende vleermuizen. Soms waren 
dieren langere tijd aanwezig. Er werden geen bijzondere gerichte 
verplaatsingen opgemerkt van Gewone dwergvleermuizen die 
zouden kunnen wijzen op een belangrijke vliegroute. 

  
Vastgestelde soorten 

vleermuizen met 

bijbehorende indicatie 

van de aantallen 

waarnemingen en 

bescherming/bedreiging 

in plangebied Natteweg 

te Bergen in 2020. 

Soort Aantal Beschermd Rode Lijst 

Gewone dwergvleermuis ettelijke x (HR IV) - 
Ruige dwergvleermuis enkele x (HR IV) - 
Laatvlieger enkele x (HR IV) gevoelig 
Grootoorvleermuis eenmaal x (HR IV) - 

Positie van invliegopening van een Gewone dwergvleermuis in ronde 1 aan 

westkant van de bebouwing. 
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Er werd in de eerste onderzoek ronde een verblijvende Gewone 
dwergvleermuis aangetroffen aan de westkant van de bebouwing. 
Het ging om een solitair mannetje dat invloog en wegkroop achter 
houten gevelbetimmering na enkele malen aantikken, schuin 
linksboven raampartij, ter hoogte van de tiende plank gerekend vanaf 
de nok. 

Het gebruik van dit verblijf kon in latere rondes niet bevestigd 
worden. Er werden onder de verblijfplaats of aan de muren geen 
sporen gevonden van verblijvende vleermuizen zoals keutels. Er 
wordt uitgegaan van een zomerverblijf, gebruikt door één vleermuis. 
Mogelijk wordt later in het jaar de verblijfsruimte gebruikt als 
paarverblijfplaats, aangezien hier in de vierde en vijfde ronde 
frequent in vlucht baltsende Gewone dwergvleermuizen in de buurt 
aanwezig waren. Vanwege de positie onder de dakrand met (te) koud 
microklimaat lijkt gebruik als winterverblijf onwaarschijnlijk. 

In de vijfde ronde werd een paarverblijf gevonden van een Gewone 
Dwergvleermuis aan de zuidkant van de bebouwing. Het betrof een 
uitvliegende Gewone dwergvleermuis, aan de oostelijke rand van de 
daknok. In verband met de aanwezige overhangende begroeiing van 
bomen kon geen duidelijke positie bepaald worden, anders dan 
aangegeven in de foto onderaan de pagina. 

Aan de oostkant van de bebouwing was een Gewone dwergvleermuis 
langdurig langs de bomen aan het foerageren en baltsen, en in het 
midden van de bebouwing werd langdurig een baltsende Gewone 
dwergvleermuis waargenomen die langs verschillende kanten van het 
pand aan het foerageren en baltsen was. Mogelijk gebruiken deze 
een van de eerder aangetroffen zomer/paarverblijven als 
paarverblijf. 

Plek van het paarverblijf aan de zuidkant van de bebouwing . 
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Tijdens de waargenomen baltsactiviteit werden naast baltsgeluiden 
tevens vangpulsen (versnellende pulsen) van de aanwezige baltsende 
vleermuizen opgevangen zodat duidelijk was dat de baltslocaties ook 
als foerageergebied worden gebruikt. 

Algemeen 

De Gewone dwergvleermuis is de meest verspreide en talrijkste 
vleermuissoort in Nederland. Deze soort wordt beschouwd als 
hoofdzakelijk gebouwbewonend. Gedurende het hele jaar worden 
vooral van buiten toegankelijke spouwmuren en besloten ruimtes 
achter betimmeringen en daklijsten gebruikt. 

Nachtelijk zwermgedrag rond een verblijfplaats in voorjaar en zomer 
duidt op de aanwezigheid van (kraam)kolonies. 

Door de verborgen leefwijze gedurende de winterperiode zijn 
overwinterende dieren, die zich dan meestal in kleinere groepen 
ophouden, vaak onvindbaar. Een sterke aanwijzing voor dergelijke 
winterverblijven is het voorkomen van zogenaamde middernacht-
zwermactiviteit in de periode half juli – augustus. 

Daarnaast is gedurende de baltsperiode in de nazomer en herfst 
sprake van paargezelschappen die rond paarverblijfplaatsen kunnen 
worden waargenomen. Baltsende mannetjes worden ook vaak 
vliegend waargenomen en zijn dan vaak niet direct aan een 
paarverblijfplaats te koppelen. 

Foerageergebieden bevinden zich overwegend in besloten tot 
halfopen landschap binnen enkele kilometers van de (zomer)-
verblijven. Het foerageergebied wordt via vaste en veelal beschutte 
vliegroutes bereikt, zoals bomenlanen, boszomen en watergangen. 

5.2 Ruige dwergvleermuis 

In Natteweg te Bergen werd de Ruige dwergvleermuis enkele malen 
aangetroffen in het gebied. De soort werd alleen langsvliegend 
gezien zonder dat aanwijzingen werden verkregen dat de 
vleermuizen binding hadden met bebouwing in het plangebied. 

Vanwege het beperkte gebruik van het plangebied en omdat geen 
waarnemingen werden gedaan die duiden op belangrijk binding van 
de soort aan het plangebied, is geen aparte verspreidingskaart 
opgenomen. 

Algemeen 

De Ruige dwergvleermuis is in ons land jaarrond een algemeen 
verspreide soort, met name ten noorden van de grote rivieren. Het 
leefgebied is zeer divers, maar de grootste aantallen bevinden zich in 
bosrijk of parkachtig gebied. Ruige dwergvleermuizen gebruiken 
uiteenlopende (tijdelijke) verblijfplaatsen, zoals boomholten, 
bastspleten, nestkasten, spouwmuren, houtstapels en kelders. 
Hoewel de soort in ons land ook ’s zomers verspreid wordt 
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waargenomen, bevinden kraamkolonies zich vooral in Noord- en 
Oost-Europa (slechts één keer in ons land). 

5.3 Laatvlieger 

In Natteweg te Bergen werden slechts enkele langsvliegende 
Laatvliegers opgemerkt. De waarnemingen van de soort betroffen 
bijna allemaal relatief hoog vliegende, rechtdoor bewegende 
exemplaren. Deze waarnemingen hebben waarschijnlijk betrekking 
op dieren die op weg zijn van of naar foerageergebieden (veelal aan 
de buitenrand van bebouwing) of de verblijfplaatsen, er werden geen 
aanwijzingen verkregen dat de vleermuizen binding hadden met 
(bebouwing in) het plangebied. 

Éénmaal werd in de derde ronde ten oosten van het gebouw kort 
durende foerageeractiviteit van een enkele Laatvlieger opgemerkt. 

Vanwege het beperkte gebruik en omdat geen waarnemingen 
werden gedaan die duiden op belangrijk binding van de soort aan het 
plangebied, is geen aparte verspreidingskaart opgenomen. 

Algemeen 

De Laatvlieger komt in ons land algemeen verspreid voor rond 
dorpen in agrarisch gebied, parken, tuinen en stadsranden. In 
Nederland bewonen Laatvliegers gedurende het hele jaar uitsluitend 
gebouwen. 

Kraamkolonies worden vooral aangetroffen op (kerk)zolders, in 
spouwmuren of achter gevelbekleding, waarbij de dieren vaak 
weggekropen zijn tussen balken en in spleten. Een populatie 
Laatvliegers gebruikt veelal een netwerk van verblijven, waarbij 
relatief vaak van plaats wordt gewisseld. Voor zover bekend leven 
mannetjes vrijwel het gehele jaar solitair. Overwinterende dieren 
worden meestal in kleine groepjes aangetroffen, mogelijk in dezelfde 
gebouwen als waarin zich de zomerverblijven bevinden. 

Laatvliegers foerageren na het uitvliegen eerst kort in sociale 
groepen nabij de kolonieplaats. Daarna zoeken ze afzonderlijk de 
open jachtgebieden op. Deze liggen veelal in kleinschalig agrarisch 
gebied dat rijk is aan vochtige graslanden. Hierbij kunnen relatief 
grote afstanden worden afgelegd. 

5.4 Grootoorvleermuis 

In Natteweg te Bergen werd de grootoorvleermuis eenmalig 
waargenomen langsvliegend in het oostelijke deel van het gebied. 
Vanwege het beperkte gebruik en omdat geen waarnemingen 
werden gedaan die duiden op belangrijk binding van de soort aan het 
plangebied, is geen aparte verspreidingskaart opgenomen. 
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Algemeen 

In ons land komen twee soorten grootoorvleermuizen voor. Het gaat 
om de Gewone (of Bruine) grootoorvleermuis en de Grijze 
grootoorvleermuis. Bij onderzoek met de batdetector is geen 
onderscheid tussen beide soorten te maken en wordt van grootoor-
vleermuizen gesproken. 

De Gewone grootoorvleermuis komt landelijk verspreid in lage 
aantallen voor in structuurrijke bos- en parklandschappen. Deze soort 
is niet aan menselijke bouwwerken gebonden en maakt gebruik van 
zeer uiteenlopende verblijfplaatsen als boomholten, (kerk)zolders en 
-torens, schuren en vleermuiskasten. De Grijze grootoorvleermuis 
komt hoofdzakelijk in cultuurlandschappen ten zuiden van het 
rivierengebied voor en is bij uitstek een gebouwbewoner. De kraam-
kolonies van de Grijze grootoorvleermuis zijn overwegend klein en 
worden meestal op zolders aangetroffen, waarbij de dieren aan het 
plafond hangen. De kolonies van de Gewone grootoorvleermuis 
bevinden zich regelmatig in bomen. De meeste overwinterende 
grootoorvleermuizen worden in ons land solitair of in kleine groepjes 
waargenomen in groeven, (ijs)kelders en bunkers. Het jachtbiotoop 
bestaat uit beschutte plekken in dichte bossen en parken (Gewone 
grootoorvleermuis), slechts zelden in open landschap (Grijze 
grootoorvleermuis). Stallen, zolders en schuren zijn, vooral bij slecht 
weer, geliefde jachtplaatsen voor beide soorten. Zichtbare tekenen 
van aanwezigheid zijn kenmerkende prooiresten, vooral 
vlindervleugels, en keutels onder vaste eethangplaatsen. Beide 
soorten leven in relatief kleine netwerken, waarbij vooral de Grijze 
grootoorvleermuis als zeer plaatstrouw bekend staat. De zomer- en 
winterverblijven en de jachtgebieden liggen meestal slechts enkele 
kilometers uit elkaar. Vanwege dit relatief kleine leefgebied worden 
nauwelijks vaste vliegroutes van grootoorvleermuizen vastgesteld. 
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 6 Effectbeoordeling en maatregelen 

De aanwezigheid van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, 
kleine marterachtigen of vleermuizen nabij en binnen het plangebied 
kan van invloed zijn op de verdere procedure. De effecten die kunnen 
optreden bij de geplande werkzaamheden worden beschreven. 
Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen kunnen worden 
genomen om effecten te voorkomen of te minimaliseren. 

6.1 Ransuil en Sperwer 

Er zijn geen Ransuilen of Sperwers waargenomen in of bij de 
bebouwing en nesten van het plangebied en ook in de omgeving zijn 
deze niet vastgesteld. Er kunnen daarom geen negatieve gevolgen 
zijn door de plannen voor Ransuil en/of Sperwer. 

6.2 Overige broedvogels 

In het plangebied zijn geen vogelsoorten met jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen aanwezig. Er kunnen in de bebouwing of het 
omliggend groen in het broedseizoen wel andere soorten 
broedvogels vestigen. 

Dergelijke vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch 
gevoelige werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken 
en bomen het slopen of renoveren van bebouwing, diverse 
graafwerkzaamheden of het verwijderen van de vegetatie-toplaag. 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 
worden daarom buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus 
niet van grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van 
bijvoorbeeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt 
buiten deze periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen 
werkzaamheden plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer toch in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het 
mogelijk – voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de 
vestiging van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als 
(nog) geen nesten aanwezig zijn. 

6.3 Zoogdieren 

Er zijn geen verblijvende beschermde zoogdieren waargenomen in of 
bij de bebouwing van het plangebied. Vanwege het ontbreken van 
verblijven wordt geen negatieve gevolgen verwacht. 
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6.4 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

De aanwezige vaste verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuizen 
zullen door sloop of de renovatie van de gebouwen beschadigd en of 
vernield kunnen worden. Er is in dat geval tijdelijke compensatie en 
permanente compensatie noodzakelijk. Er dient een ontheffing te 
worden aangevraagd waarbij in een op te stellen ‘activiteitenplan’ 
deze maatregelen worden uitgewerkt. 

Foerageergebied 

Het foerageergebied binnen het plangebied maakt slechts een klein 
deel uit van een veel groter foerageergebied en is geen ‘essentieel’ 
deel van het leefgebied. De vleermuizen kunnen derhalve uitwijken. 

Na realisatie van de plannen zal vanwege de ontwikkelde begroeiing 
en gerealiseerde bebouwing de beschutting toenemen en zal het 
terrein geschikt blijven voor foeragerende vleermuizen. De tijdelijke 
achteruitgang van foerageermogelijkheden is vanwege de grootte 
van het plangebied zeer beperkt en kan opgevangen worden omdat 
vleermuizen kunnen uitwijken naar vergelijkbaar en beter 
foerageergebied in de omgeving. 

Vliegroute 

In het onderzoek zijn geen (essentiële) vliegroutes vastgesteld. Er zijn 
derhalve geen negatieve gevolgen mogelijk voor langsvliegende 
vleermuizen. 
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 7 Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens de inventarisatie zijn vleermuizen aangetroffen (zie Tabel 4). 

 

♣ In het plangebied komen geen jaarrond beschermde verblijfplaats-
en van vogels voor. In het plangebied kunnen wél broedvogels 
met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor de ver-
wachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij 
nesten vernield of verstoord kunnen worden, buiten het broed-
seizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan 
niet nodig. Het broedseizoen duurt ruwweg van half maart tot half 
juli. 

♣ In het plangebied zijn verblijvende vleermuizen aangetroffen. Het 
gaat om een paarverblijf en een zomerverblijf van Gewone 
Dwergvleermuis. De werkzaamheden zullen een negatief effect 
hebben op de verblijfplaatsen van de aangetroffen vleermuizen en 
er dient een plan van aanpak gemaakt te worden waarin 
mitigerende en compenserende maatregelen worden beschreven 
om negatieve effecten die kunnen optreden teniet te doen. Dit 
plan dient te worden ingediend in het kader van een WABO-
procedure of in het kader van een ontheffingsaanvraag Wnb. 
Wanneer voldoende compenserende en/of mitigerende 
maatregelen worden getroffen wordt door de provincie een 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven (Wabo-procedure) of 
een ontheffing (ontheffingsaanvraag Wnb). Zie ook Bijlage 3.5.1). 

♣ Het foerageergebied voor vleermuizen binnen het plangebied 
maakt slechts een klein deel uit van een veel groter foerageer-
gebied en is geen ‘essentieel’ deel van het leefgebied. De 
vleermuizen kunnen derhalve uitwijken. 

  
Aangetroffen 

beschermde soorten 

met vastgestelde 

gebruiksfuncties in 

Natteweg te Bergen in 

2020. 

Vleermuizen Verblijfplaats Foerageren Vliegroute 

    

Gewone dwergvleermuis ja ja nee 
Ruige dwergvleermuis nee nee nee 
Laatvlieger nee nee nee 
Grootoorvleermuis nee nee nee 
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Bijlage 1 Kaart uitgezette cameraval t.b.v. Boommarter 

0 0,03
km ±

Bergen, Natteweg 9

Verspreidingskaart 2020

! territoriumindicerend, ronde 1

! territoriumindicerend, ronde 2

^ nestindicerend, ronde1

^ nestindicerend, ronde2

Huismus
Legenda 

 

 Cameraval 



Natteweg 9 te Bergen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-125 

Bijlage 2 Verspreidingskaarten vleermuizen  

#

#

!

!
#

"

#

±
Gewone dwergvleermuis

Bergen, Natteweg 9

Verspreidingskaart 2020
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Bijlage 3 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 3.1 Wet Natuurbescherming (Wnb) 

De Wet Natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 
waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 
handhaving. 

Bijlage 3.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-
komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 3.2 Soortbescherming 

Bijlage 3.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 
onder de Europese Habitatrichtlijn en soorten genoemd in de 
Europese Vogelrichtlijn. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 
verbodsbepalingen (zie Bijlage 3.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 5. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 
de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 
  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

 DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZH ZL 

Zoogdieren             

Aardmuis + + + + + + + + + + + + 
Bosmuis* + + + + + + + + + + + + 
Bunzing + + +  + +    + + + 
Dwergmuis + + + + + + + + + + + + 
Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Eekhoorn      +1       
Egel + + + + + + + +  + + + 
Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Haas + + + + + + + + + + + + 
Hermelijn + + +  + +    + +  
Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + + 
Konijn + + + + + + + + + + + + 
Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +  
Ree + + + + + + + + + + + + 
Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + + 
Steenmarter      +2       
Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Veldmuis + + + + + + + + + + + + 
Vos + + + + + + + + + + + + 
Wezel + + +  + +    + + + 
Wild zwijn       +      
Woelrat + + + + + + + + + + + + 

Amfibieën en reptielen             

Bruine Kikker + + + + + + + + + + + + 
Gewone pad + + + + + + + + + + + + 
Hazelworm      +3       
Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + + 
Levendbarende hagedis      +4       
Meerkikker + + + + + + + + + + + + 
Bastaardkikker + + + + + + + + + + + + 

*: algemene vrijstelling wanneer soorten zich in/op gebouwen en bijhorende erven bevinden 

+1:geldt in de periode maart-april en juli t/m november 

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari 

+3:geldt in de periode juli t/m september 

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober  
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Bijlage 3.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 
zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 
opzettelijk te verstoren. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 
nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-
lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

Bijlage 3.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 
gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-
vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 
verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 3.2.1) voorkomen die niet zijn 
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 3.2.2) worden over-
treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-
gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-
oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 3.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

♣ in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

♣ in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 
gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

♣ ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 
aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 
begraafplaatsen. 

Bijlage 3.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-
vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-
plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 
verschillende categorieën ‘jaarrond beschermde broedvogels’, 
categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt 
zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor het 
succesvol functioneren daarvan, betrokken! 

Voor jaarrond beschermde soorten kan, meestal alleen buiten het 
broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. Een ‘omgevings-
check’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval vaststellen of 
de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend nest kan vinden 
in de omgeving, of dat met verzachtende en/of compenserende 
maatregelen de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 
rustplaats gegarandeerd kan worden. Om zeker te zijn dat geplande 
of genomen maatregelen hiertoe voldoende zijn, moeten deze 
middels een ontheffingsaanvraag worden voorgelegd aan de provin-
cie. Als geen schade optreedt en de gunstig staat van instandhouding 
niet in gevaar komt, zal de aanvraag (positief) worden afgewezen. 
Het is uiteraard essentieel dat de (aan de provincie) voorgestelde 
maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 
Deze soorten keren (zoals ook jaarrond beschermde soorten) 
weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 
hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar beschikken 
over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de verblijfplaatsen 
alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Bijlage 3.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-
gekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 
principe jaarrond zijn beschermd met 
beschermingscategorie: 
1 = soorten die ook buiten het 
broedseizoen het nest gebruiken als vaste 
rust- of verblijfplaats,  
2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 
op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop,  
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing,  
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 
staat zijn een nest te maken. 
 

Buizerd 4 
Gierzwaluw 2 
Grote gele kwikstaart 3 
Havik 4 
Huismus 2 
Kerkuil 3 
Oehoe 3 
Ooievaar 3 
Ransuil 4 
Roek 2 
Slechtvalk 3 
Sperwer 4 
Steenuil 1 
Wespendief 4 
Zwarte wouw 4 
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natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-
soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 
bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 
behandeld en er moet een belang zijn voor het project vergelijkbaar 
met genoemde belangen uit de VRL, HRL of de ‘andere soorten’. 

Bijlage 3.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-
pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 3.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 
vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan een project in of rond een Natura 2000- 
gebied uit te voeren, neemt de initiatiefnemer contact op met het 
bevoegde gezag. In principe is dit Gedeputeerde Staten van de 
Provincie waarin een gebied (grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 
wordt vergunning verleend. 
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Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 
plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten. Het bevoegd gezag geeft een 
vergunning af als de verslechtering of verstoring in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000- gebieden is de 
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 
2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 
Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Aangetoond 
moet worden dat geen negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 
Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 3.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 3.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Ingrepen in gebieden die horen bij het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen Ecologische hoofdstructuur, EHS) worden in principe niet 
toegestaan, tenzij bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een 
negatief effect heeft op het netwerk of de ingreep een groot 
maatschappelijk belang dient. Getoetst wordt of een ingreep van 
invloed is op ‘wezenlijke kenmerken en waarden’, het NNN kent geen 
toetsing op ‘externe werking’. Als een ingreep wordt toegestaan, 
moeten eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden 
voorkomen en de resterende schade moet worden gecompenseerd. 
Uitgangspunt bij het toestaan van ingrepen is dat netto sprake moet 
zijn van een versterking van het netwerk. 

Bijlage 3.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 
van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 
worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 3.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 
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kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 
stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat 
negatieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 3.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie Bijlage 3.2.1 

Zie Bijlage 3.2.2 

Zie Bijlage 3.2.3 

Zie Bijlage 3.2.3 
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ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 
verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven-
studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-
vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 
waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 
projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft als onderdeel van 
de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-
codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 
geldelijke boetes of het stilleggen van werkzaamheden. 
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 1 Inleiding 

Er bestaan plannen aan de Natteweg 9 te Bergen een villa deels te 
slopen en om te vormen naar vier aparte vrijstaande woningen. Het 
is hiervoor nodig een berekening uit te voeren om de gegenereerde 
stikstofuitstoot/depositie van dit project te bepalen. De te realiseren 
bebouwing wordt zonder gasaansluiting aangelegd, maar er is wel 
sprake van extra verkeer en de inzet van mobiele werktuigen door de 
herinrichting. 

Alle verbrandingsprocessen waarbij fossiele brandstoffen en hitte zijn 
betrokken, leveren door oxidatie van vrije stikstof uit de lucht de 
gebonden stikstofoxiden nitriet (NO2) en/of nitraat (NO3). Tevens 
komt soms ammoniak (NH3) vrij. 

De gebonden stikstofmoleculen worden na verbranding luchtzijdig 
verspreid en slaan na verloop van tijd neer. De gebonden moleculen 
werken na het neerslaan vervolgens bodemverrijkend en/of 
verzurend. 

Nederland heeft zich door ondertekening van de Europese 
Habitatrichtlijn verplicht bepaalde vegetaties te beschermen binnen 
het gebiedennetwerk van de Natura 2000-gebieden. Deze vegetaties 
zijn in een aantal gevallen gevoelig voor bodemverrijking en/of 
verzuring en de neerslag van de gebonden stikstofmoleculen kunnen 
een bedreiging zijn voor het voortbestaan van deze vegetaties, zeker 
als de kritische (=maximale) depositiewaarde (KDW) op deze 
vegetaties reeds is bereikt. 
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 2 Methode 

Om depositie van het project te berekenen wordt de meest recente 
versie van de rekentool ‘Aerius’ (AERIUS_2019) gebruikt. Vanwege een 
uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 kan niet meer 
gebruik gemaakt worden van automatische vergunningverlening op 
grond van de voorheen geldende drempelwaardes. Aangetoond 
moet worden dat geen significant negatieve gevolgen mogelijk 
kunnen zijn op Natura 2000-gebieden. 

In de berekening wordt de projectbijdrage door Aerius op concrete 
rekenpunten exact berekend, waarbij ook vegetaties of Natura 2000-
gebieden op meer dan 3 km afstand betrokken worden. De depositie 
op de meest nabijgelegen ‘stikstofgevoelige habitattypen’ (zoals 
gedefinieerd in Aerius) wordt doorgerekend om te onderzoeken of 
deze hoger is dan 0,00. 

Als de projectbijdrage hoger is dan een berekende 0,00 mol/ha/jaar 
zijn mogelijk gevolgen te verwachten. Het rekenresultaat van 0,00 
mol/ha/jaar betekent een maximale stikstofdepositie op het meest 
dichtbij gelegen stikstofgevoelige habitattype in Natura 2000-
gebieden die lager is dan 0,005 mol/ha/jaar. Dit komt omdat Aerius 
vanaf 0,005 mol/ha/jaar de depositie naar boven afrond tot een 
projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar. 

2.1 Berekening en uitgangspunten 

Bij de berekening van stikstofemissie zijn twee fases te 
onderscheiden, de aanlegfase (bouw) en de gebruikfase (gebruik 
ontwikkelde gebied na afloop van de aanlegfase inclusief aantrekking 
verkeer e.d.). De situatie met de grootste stikstofemissie/depositie is 
uiteindelijk bepalend voor de gevolgen voor de Natura 2000-
gebieden. Aanleg en gebruik komen niet naast elkaar voor. In deze 
berekening zullen beide fases berekend worden. De situatie met de 
hoogste projectbijdrage is bepalend voor de te verwachten gevolgen 
op Natura 2000-gebieden. 

Voor de berekening zijn de effecten ingeschat op de meest dichtbij 
zijnde stikstofgevoelige habitattypen. Het betreft diverse 
aangewezen (en in rekentool Aerius aangegeven) habitattypen in het 
Noordhollands Duinreservaat. 
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 3 Aanlegfase 

De stikstofemissies tijdens de aanlegfase zijn toe te wijzen aan twee 
bronnen. Het betreft verkeersaantrekkende werking en het gebruik 
van mobiele werktuigen op de bouwsite. 

De aanlegfase zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Omdat de 
precieze uitvoer van de plannen niet bekend is, is gedeeltelijk 
gerekend met zogenaamde ‘worst-case’ aannames. 

3.1 Verkeersaantrekking 

De verkeersaantrekkende werking van de aanlegfase bestaat uit 
transport van materialen en personen (bouwvakkers). Het verkeer is 
gemodelleerd tot het eerste knooppunt/aansluiting op de 
doorgaande weg, in dit geval de aansluiting op de N9 met naar beide 
kanten 200 meter extra voor optrekken en afremmen. Buiten deze 
wegen wordt het verkeer geacht te zijn opgenomen in het heersende 
verkeersbeeld, omdat het verkeer zich in hoeveelheid, snelheid, rij- 
en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 
zich op de betrokken weg kan bevinden. 

De verkeersaantrekkende werking bestaat uit: 

 Transport personeel: vijf ritten met licht verkeer per dag, 
gedurende een jaar, wordt gemodelleerd als tien ritten omdat 
zowel aankomst als vertrek wordt meegerekend. 

 Aanvoer bouwmaterieel en bouwmaterialen: één rit met zwaar 
verkeer per twee dagen, gedurende een jaar, wordt gemodelleerd 
als één rit per dag omdat zowel aankomst als vertrek wordt 
meegerekend. 

3.2 Inzet mobiele werktuigen 

De belangrijkste werkzaamheden waarbij stikstof vrij komt, betreffen 
sloopwerk en afvoer van puin, vlakken van de vrijgekomen gronden, 
graven van sleuven voor bijvoorbeeld kabels en leidingen, heien, 
hijswerk t.a.v. prefab constructiedelen, productie van beton op 
locatie t.b.v. vloeren en fundering. 

Voor het gebruik van mobiele werktuigen zijn de machines en 
draaiuren genomen die zijn vermeld in Tabel 1. Er wordt uitgegaan 
van de inzet van materieel van stageklasse IV/V of nieuwer. 

De mobiele emissiebronnen zijn in Aerius apart ingevoerd, niet te 
kiezen bronnen zijn binnen Aerius ingegeven als ‘anders’ met 
emissiefactoren zoals aangegeven in Tabel 1. 
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De materiële inzet is zo accuraat mogelijk ingeschat door de 
initiatiefnemer. Er is echter een extra bron met vermogen van 100 kw 
(vergelijkbaar met een grote graafmachine) opgenomen voor 
onvoorziene werkzaamheden, correctie van TAF-factoren en voor 
divers overig klein materieel gedurende 10 dagen continu. 

3.3 Berekening Aanlegfase 

De uitkomst van de berekeningen (rekenscherm) is opgenomen in 
Bijlage 1. Separaat worden bestanden met extensie gml en PDF 
bestanden opgeleverd als onderlegging van de berekening.  

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten de projectbijdrage 
van de aanlegfase van het initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage 
wordt als verwaarloosbaar beschouwd.  

  
Geschatte materiaalinzet en geproduceerde stikstof in de aanlegfase op basis van directe invoer van bouwjaar 
in Aerius of met stageklasse in het Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA) (HULSKOTTE & VERBEEK 2009). 
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Betonstorter 200 2015 0,5 0,4 1 8 64 0,001 2,56 

Graafmachine Sloop 100 2015 0,6 0,3 1 4 32 0,001 0,576 

Graafmachine vlakken 100 2015 0,6 0,3 1 4 32 0,001 0,576 

Dumper (afvoer) 75 2015 0,5 0,4 1 8 64 0,001 0,96 

Hijskraan 100 2015 0,5 0,4 1 10 80 0,001 1,6 

Heistelling 224 IV 0,6 0,4 1 5 40 0,001 2,1504 

Sleuvenfrezer 30 2007 0,6 5,9 1 2 16 0,001 1,6992 

Divers/onvoorzien 100 IV 1 0,4 1 10 80 0,001 3,2 

          

Totaal                13,3 
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 4 Gebruikfase 

Er wordt bij de berekening met betrekking tot gebruik uitgegaan van 
4 vrijstaande woningen. De bebouwing wordt gasloos en zonder 
andere stookinstallaties aangelegd, zodat hier van emissie geen 
sprake is en alleen de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking 
wordt berekend. 

4.1 Verkeersaantrekking 

Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen per woning per 
dag is bij het project uitgegaan van koop ‘huis vrijstaand’, ligging 
‘weinig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale verkeers-
generatie’. Deze komt dan op 4x8,6(*1,11)= 38,184 
vervoersbewegingen per dag (CROW 2018). Het betreft zowel heen- 
als terugreizend verkeer. De kencijfers van het CROW zijn hierbij 
(worst-case) gemodelleerd voor een werkdag door deze te 
vermenigvuldigen met 1,11. Gezien het gebruik van de woningen 
wordt dit verkeer in de ‘lichte verkeerscategorie’ gemodelleerd. 

Het verkeer is gemodelleerd tot het eerste knooppunt/aansluiting op 
de doorgaande weg, in dit geval de aansluiting op de N9 met naar 
beide kanten 200 meter extra voor optrekken afremmen. Deze 
modellering is in lijn met een algemeen criterium voor verkeer 
aantrekkende werking van wegverkeer dat de gevolgen voor het 
milieu van dit verkeer niet meer aan het nieuwe project kunnen 
worden toegerekend wanneer geacht kan worden dat dit verkeer is 
opgenomen in het “heersende verkeersbeeld”. 

De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in Bijlage 2. 
Separaat worden bestanden met extensie gml en PDF bestanden 
opgeleverd als onderlegging van de berekening.  

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten de projectbijdrage 
van het initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage wordt als 
verwaarloosbaar beschouwd. 
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 5 Conclusie effectbeoordeling stikstof 

 De maximale projectbijdrage van de aanleg en het gebruik van de 
woningen is 0,00 mol/ha/jaar op de meest dichtbijgelegen 
stikstofgevoelige habitattypen. De stikstofdepositie die uitvoering 
van de plannen zal veroorzaken vormt een zodanig gering 
percentage van de kritische depositiewaarde van de meest 
kritische ter plaatse voorkomende stikstofgevoelige habitattypen, 
dat er ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten 
zullen optreden en er zeker geen sprake is van significante 
gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van de 
betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden kunnen 
komen. 

 De hoogste bijdrage van het project betreft de tijdelijke inzet en 
het tijdelijke effect van mobiele werktuigen. Deze tijdelijke 
effecten zijn vaak gemakkelijker op te vangen door de natuurlijke 
fluctuaties binnen het natuurgebied of eventueel herstelbeheer, 
dan effecten van permanente activiteiten. 

 In de gerealiseerde bebouwing wordt door het afzien van 
stookinstallaties in de bebouwing (vrijwel) geen stikstof meer 
geëmitteerd. De transitie van oude bebouwing met zekere 
uitstoot van stikstof naar de beoogde bebouwing in dit project 
draagt daarmee bij aan de gewenste permanente daling van 
stikstof op kwetsbare natuurgebieden. 
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 7 Bijlagen 
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Aan : College van B&W van de gemeente Bergen 

Van : Mees Ruimte & Milieu namens De Haaf Vastgoed B.V. 

Betreft : Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de locatie Natteweg 9 te Bergen 

Datum : 25 juni  2020 

_______________________________________________________________________________________ 

Inleiding 

De Haaf Vastgoed B.V. is voornemens ter plaatse van de gronden behorende bij de Natteweg 9 te Bergen 

van functie te wijzigen. In de huidige situatie maakt het plangebied deel uit van Landgoed De Haaf. 

Landgoed De Haaf is, met uitzondering van het plangebied, in 2015 ontwikkelt tot een woonpark met drie 

woongebouwen. In het plangebied is een villa aanwezig. In deze villa is een kookschool gevestigd en 

worden congressen en trainingen gegeven.  

 

Het doel is het plangebied van functie te wijzigen en woningen te realiseren. Het plangebied wordt 

opgedeeld in drie kavels, waarop vrijstaande woningen worden gerealiseerd. De huidige villa blijft 

grotendeels behouden, enkel de huidige 'staart' wordt gesloopt. Op de planlocatie zijn derhalve drie 

woningen toegestaan. 

 

De nokhoogte van de drie nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 9 meter. Daarnaast geldt een 

goothoogte van maximaal 4,5 meter. De nieuwe woningen dienen met een zadeldak te worden 

uitgevoerd. De huidige villa blijft zijn bestaande bouwhoogte behouden, te weten 10 meter. 

 

De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan “Landgoed De Haaf”, welke 

is vastgesteld door de raad van gemeente Bergen op 26 juni 2015. De projectlocatie is namelijk gelegen 

binnen de bestemming ‘Dienstverlening’ en de bestemming ‘Groen’, waar woningen niet zijn toegestaan. 

 
figuur 1. Uitsnede bestemmingsplankaart (bron: QGIS, eigen bewerking) 

 
 

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken wordt daartoe een nieuw bestemmingsplan ter 

vaststelling aangeboden. Op dergelijke besluiten is het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) van 

Aanmeldnotitie  
_______________________________________________________________________________________ 
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toepassing. Deze aanmeldnotitie is de eerste stap in de procedure voor het uitvoeren van een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling.  

 

Aanleiding aanmeldnotitie 

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. In het gewijzigde Besluit m.e.r. is de 

nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. Door het college van de gemeente 

Bergen dient een afzonderlijk besluit genomen te worden of een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. In 

voorliggende aanmeldnotitie wordt gemotiveerd dat geen sprake is van aanzienlijke milieugevolgen, 

waardoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. 

 

Relatie met projectplan 

De realisatie van vier woningen op de projectlocatie kan worden aangemerkt als stedelijk 

ontwikkelingsproject, welke is vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r. onder D 11.2. 

 
figuur 2. Relevant onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 

7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  

D 

11.2 

De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een 

stedelijk 

ontwikkelingsproject 

met inbegrip van de 

bouw van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 

hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 

2000 of meer woningen omvat, of 

3°. Een bedrijfsvloeroppervlakte 

van 200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, bedoeld 

in de artikelen 2.1, 2.2 en 

2.3 van de Wet ruimtelijke 

ordening, en het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van het plan, 

bedoeld in artikel 3.6, eerste 

lid, onderdelen a en b, van 

de Wet ruimtelijke ordening 

dan wel bij het ontbreken 

daarvan van het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, eerste 

lid, van die wet. 

 

Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer de activiteit betrekking heeft op 

een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, 

of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. Omdat er geen 2000 of meer woningen worden 

gerealiseerd, is er geen m.e.r.-beoordeling nodig. 

 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de 

drempelwaarden vallen, dient de vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.  

 

De vorm van een vorm-vrije m.e.r. is niet bepaald, maar de inhoud waar een m.e.r.-beoordeling aan dient 

te voldoen is wel bepaald (Bijlage III van de Europese richtlijn 2011/92/EU). In de vormvrije m.e.r. dient de 

volgende inhoud zijn vermeld: 

1. Kenmerken van de projecten. 

2. Plaats van de projecten. 

3. Kenmerken van het potentiële effect. 

 

Onderstaand worden deze onderdelen nader toegelicht.  

 

1. Kenmerken van het project  

Voor een weloverwogen beoordeling is het van belang dat de kenmerken van het project vermeld zijn. Het 

plangebied is gelegen op Landgoed De Haaf, wat in de kern van Bergen is gelegen. Globaal gezien ligt 

het plangebied ten westen van de Bergerweg en wordt in het noorden begrensd door de Koninginneweg. 

De zuidelijke grens bestaat uit de Natteweg en de oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Waldeck 

Pyrmontlaan en de Marijkelaan.  
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Meer specifiek wordt het plangebied begrensd door de appartementengebouwen op Landgoed De Haaf 

aan de west- en noordzijde, de Natteweg aan de zuidzijde en woningen (gelegen aan de Natteweg) aan 

de oostzijde.   

 
figuur 3. Luchtfoto met daarop de projectlocatie bij benadering weergegeven (bron: QGIS, eigen bewerking) 

 
 

Omvang van het project 

Het planinitiatief betreft de ontwikkeling van vier nieuwe woningen, waartoe drie nieuwe woningen worden 

gerealiseerd in de vorm van nieuwbouw en ten behoeve van de vierde woning de huidige bebouwing 

grotendeels wordt behouden. De woningen betreffen allen vrijstaande woningen. Parkeerruimte wordt 

voorzien op eigen terrein. In het nieuw vast te stellen bestemmingsplan krijgen de woningen een 

woonbestemming met een bouwvlak. Daarnaast wordt een tuinbestemming opgenomen en voor een 

kleine strook aan de noordzijde een groenbestemming. Een en ander is weergegeven op figuur 4. 

 

figuur 4. Voorgenomen toekomstige bestemming (concept ontwerpbestemmingsplan 25-06-2020) 
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Cumulatie met andere projecten 

De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich als kleinschalig en groen. Aan de noordzijde van 

het plangebied zijn drie appartementengebouw aanwezig en aan de west- en zuidzijde met name 

vrijstaande woningen. Voor zover bekend zijn er geen concrete plannen in de omgeving die gezamenlijk 

met dit project mogelijk tot nadelige effecten kunnen leiden. 

 

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Voor de realisatie van het project worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt als bouwmateriaal, 

zoals beton, hout, staal en grond. Een andere locatie zal niet leiden tot minder gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. Bij de beoogde ontwikkeling is geen sprake van productieprocessen.  

 

Productie van afvalstoffen  

Er is voornamelijk sprake van huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval heeft geen significant negatief 

effect op het milieu en/of de omgeving.  

 

Verontreiniging en hinder 

Wat betreft milieuhinder wordt voldaan aan de wettelijke normen dan wel maatregelen getroffen om 

gevolgen te voorkomen/beperken. 

 

Risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën 

Er is bij de beoogde ontwikkeling geen sprake van realisatie van risicovolle inrichtingen. Het aspect 

externe veiligheid is beschouwd in de toelichting van het bestemmingsplan, groepsrisico en 

plaatsgebonden risico zijn in ogenschouw genomen. Het projectgebied is op dermate grote afstand van 

risicobronnen gesitueerd dat externe veiligheid niet van toepassing is op de ontwikkelingen die binnen dit 

gebied plaatsvinden. 

 

2. Plaats van het project 

Voor een weloverwogen beoordeling is het van belang dat, naast de locatiekenmerken, de plaats van het 

project nader beschouwd wordt.  

 

Bestaande grondgebruik 

Op de projectlocatie is een villa aanwezig. Deze villa wordt grotendeels behouden en omgezet naar een 

woonhuis. Op de projectlocatie is verder beplanting aanwezig, welke in slechte onderhoud verkeerd. De 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van het plangebied is onderzocht en er is geen sprake van een ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

Opnamevermogen van het natuurlijke milieu 

Van belang is om het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied te 

beschouwen. Dit hangt samen met de nabijheid tot natuurbeschermingsgebieden. Het projectgebied is 

niet gelegen in een Natura-2000 gebied, NNN gebied, weidevogelleefgebied of ander kwetsbaar gebied.  

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft het Natura 2000-gebied “Noordhollands 

Duinreservaat”. Om inzichtelijk te maken welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft op dit 

nabijgelegen natuurbeschermingsgebied, is een Aerius-berekening uitgevoerd. De resultaten wijzen uit 

dat de maximale projectbijdrage van de aanleg en het gebruik van de nieuwe woningen 0,00 mol/ha/jaar 

bedraagt. De stikstofdepositie die uitvoering van de plannen zal veroorzaken vormt een zodanig gering 

percentage van de kritische depositiewaarde van de meest kritische ter plaatse voorkomende 

stikstofgevoelige habitattypen, dat er ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten zullen 

optreden en er zeker geen sprake is van significante gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen 

van de betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden kunnen komen. 
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3. Kenmerken van het potentiële effect 

De diverse milieuaspecten die een rol kunnen spelen, worden hieronder toegelicht. Mogelijke effecten 

worden in ogenschouw genomen voor wat betreft het bereik, grensoverschrijdend karakter, 

waarschijnlijkheid, duur, frequentie en onomkeerbaarheid.  

 

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, kan op voorhand gesteld worden dat de 

aspecten archeologie, water, externe veiligheid, bodem en bedrijven en milieuzonering naar verwachting 

niet leiden tot betekenisvolle (negatieve) milieueffecten. Voor de overige aspecten vindt hieronder een 

nadere beoordeling plaats: 

 

 Verkeer: middels de CROW-rekentool is de verkeersgeneratie voor de voorgenomen ontwikkeling 

berekent. De planbijdrage bedraagt circa 26 verkeersbewegingen per etmaal. Deze verkeersgeneratie 

is aan te merken als gering. Daar komt bij dat in de huidige situatie op de projectlocatie activiteiten in 

het kader van de bestemming ‘Dienstverlening’ uitgevoerd mogen worden, die naar verwachting een 

hogere verkeersgeneratie hebben dan de voorgenomen functie. Van een negatieve milieueffecten is 

derhalve geen sprake.  

 Ecologie: zoals bovenstaand toegelicht (onder ad. 2), zijn geen negatieve effecten ten aanzien van 

gebiedsbescherming te verwachten. Op 9 januari 2020 is een veldonderzoek naar de aanwezigheid 

van beschermde flora- en faunasoorten uitgevoerd. Hieruit blijkt dat mogelijk beschermde zoogdieren 

en beschermde verblijfplaatsen van vogels kunnen voorkomen. Het betreft hier roofvogels, uilen, de 

eekhoorn, de boommarter en vleermuizen. Hiertoe wordt nader onderzoek uitgevoerd. Het uitvoeren 

van nader onderzoek en eventueel het dienen te verkrijgen van een ontheffing voor deze beschermde 

soorten, hoeft niet aangemerkt te worden als een significant negatief effect op het milieu. Voor het 

verkrijgen van een ontheffing dienen immers mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen 

te worden. Daarnaast is de zorgplicht uit de Wnb van toepassing.  

 Geluid: in het kader van de beoogde ontwikkeling heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden. Uit 

het onderzoek blijkt dat geen sprake is van een verhoogde dan wel te hoge geluidbelasting op de 

gevels. Daarnaast heeft de verkeersaantrekkende werking die de voorgenomen ontwikkeling met zich 

meebrengt, naar verwachting geen hogere dan wel te hoge geluidbelasting op de gevel van de 

omliggende woningen tot gevolg. 

 Luchtkwaliteit: de beoogde ontwikkeling draagt niet in betekende mate bij aan verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Tevens voldoet de luchtkwaliteit op de projectlocatie aan de vastgestelde grenswaarden.  

 

Verzoek 

Middels voorliggende aanmeldnotitie wordt het bevoegd gezag verzocht het besluit te nemen dat, gezien 

de kenmerken van het potentiële effect, geen nadere m.e.r.-beoordeling nodig is. 
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Participatieproces omwonenden de Oude Haaf. 
 
 
1e bijeenkomst 21 maart 2018 
 
Op 21 mrt 2018 is door de initiatiefnemers van de Haaf Vastgoed een eerste bijeenkomst 
georganiseerd voor de directbetrokkenen om hen te informeren over het voornemen om het terrein 
van Villa de Haaf te herontwikkelen. Circa 50 adressen van omwonenden van dit deel van de 
Natteweg en van het recent opgeleverde ‘Landgoed de Haaf’ hebben hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. De eerste inloopavond werd bezocht door ongeveer 30 belangstellenden. 
 
In deze eerste bijeenkomst is door dhr. Deen van de Haaf Vastgoed uiteengezet dat, gezien de 
huidige situatie waarbij de villa een kantoor cq vergaderfunctie heeft die in de buurt regelmatig voor 
parkeer- en geluidsoverlast zorgt, er wordt gezocht naar een andere bestemming van de villa en het 
terrein. Het huidige vergadercentrum zou alleen verder kunnen renderen met een forse uitbreiding, 
wat voor nog meer weerstand in de buurt zou zorgen. Daarom wordt gedacht aan een wijziging van 
functie naar een beter in de buurt passende woon- of gecombineerde woonzorg bestemming. Om de 
buurt deelgenoot te maken van de nieuwe ontwikkelingen is deze inloopavond de eerste 
kennismaking met een aantal globale ideeen die door BREINarchitecten zijn geschetst. Het betreft 
hier de eerste schetsen voor een zorgvilla op het terrein maar ook voor de opdeling van het terrein in 
meerdere kavels waarop woonhuizen kunnen worden gebouwd. Dhr Deen deed de toezegging aan de 
buurt om gedurende het proces meerdere bijeenkomsten als deze te organiseren en in een later 
stadium een website op te zetten waarop de ontwikkelingen voor iedereen zijn te volgen. 
 
Het grote merendeel van de aanwezige omwonenden stond positief tegenover de gepresenteerde 
ideeen omdat iedereen het er over eens was dat de huidige situatie van vergadercentrum, en zeker 
wanneer deze een schaalvergroting zou ondergaan, in deze kleinschalige buurt niet wenselijk zou zijn. 
De meningen over een zorgvilla op deze plek waren verdeeld. Tegen het toevoegen van woningen 
waren weinig bezwaren mits dit op een goede manier in de buurt zou passen. Over het eventueel 
handhaven van de bestaande villa waren uiteenlopende meningen te horen. 
 
 
2e bijeenkomst 12 juni 2019 
 
 
Op 12 juni 2019 is door de initiatiefnemers van de Haaf Vastgoed een tweede bijeenkomst 
georganiseerd voor de directbetrokkenen bij de planvorming rondom villa de Haaf. Circa 50 adressen 
van omwonenden van dit deel van de Natteweg en van het recent opgeleverde ‘Landgoed de Haaf’ 
hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De inloopavond werd bezocht door ongeveer 40 
belangstellenden. 
 
Op deze inloopavond zijn 8 schetsvarianten en wat eerste architectuurimpressies m.b.t. de 
herontwikkeling van villa de Haaf tentoongesteld. Door middel van stickers konden de omwonenden 
hun voorkeur aangeven voor de varianten.  
De acht varianten zijn vooraf gepresenteerd aan BUCH-stedenbouwkundige dhr. Snieder. 
 

1. Villa de oude Haaf gesloopt en 6 nieuwe kavels in een hofje 
2. Villa de oude Haaf gesloopt, 4 nieuwe kavels in een hofje en 2 appartementen 
3. Villa de oude Haaf gesloopt en 5 nieuwe kavels op een rij 
4. Villa de oude Haaf grotendeels gehandhaafd  met 4 nieuwe kavels  
5. Villa de oude Haaf gesloopt en 5 nieuwe kavels in een hofje 
6. Villa de oude Haaf gesloopt en 4 nieuwe kavels in een rij 
7. Villa de oude Haaf grotendeels gehandhaafd met 3 nieuwe kavels 
8. Villa de oude Haaf gesloopt en 4 nieuwe kavels in een hofje 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
De wens van de meeste omwonenden ging tijdens deze eerste inloopavond uit naar maximaal 5 
kavels op het terrein en geen appartementen. Variant 6 en 7 kregen de voorkeur, waarbij in variant 7 
door een aantal omwonenden opgemerkt dat de meest oostelijke (rechtse) nieuwe villa wel erg dicht 
bij de stolpboerderij leek te komen. Over de uitstraling van de architectuur was men positief. 
 
De conclusie van het ontwikkelteam uit deze sessie en na overleg met de stichting Bouwkunst Bergen 
was om verder te studeren op de variant waarbij de bestaande villa grotendeels gehandhaafd blijft en 
er 3 nieuwe kavels worden toegevoegd, maar anders dan in de getoonde variant (5) met 2 kavels aan 
de westkant en 1 kavel aan de oostkant zodat er meer afstand tot de naastgelegen stolpboerderij kan 
worden gehouden. 

 
3e en 4e bijeenkomst 10 en 28 oktober 2019 
 
Op 10 oktober 2019 is een informatieavond voor de direct omwonenden van de Natteweg gehouden 
en op 28 oktober 2019 voor de bewoners van de nieuwe Haaf. Beide avonden werden georganiseerd 
door de Haaf Vastgoed en bijgewoond door een vertegenwoordiger van de gemeente.  
 
Het programma van beide avonden gelijk en was als volgt: 

1. Een introductie door initiatiefnemer Dhr. Deen namens de Haaf Vastgoed BV  
2. Een beeldpresentatie door Dhr. Bosman namens BREINarchitecten. 
3. De mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van opmerkingen. 

 
In de introductie resumeerde dhr. Deen de eerdere bijeenkomsten en de input die dit heeft gegeven 
voor de verdere planontwikkeling. Ook zette hij uiteen hoe de verdere procedure van de benodigde 
wijziging van het bestemmingsplan zou kunnen verlopen. Verder gaf hij aan dat de eerder toegezegde 
website (deoudehaaf.nl) begin november operabel werd. 
In de beeldpresentatie werd de gekozen verkavelingsvariant getoond, samen met een aantal 
referentiebeelden en schetsen van de gewenste architectuur en de massa van de woningen.  
Er is uitgelegd dat de bedoeling is dat de bestaande villa in afgeknotte vorm als woonhuis in de 
verkoop zal gaan en de 3 nieuwe villa’s als kavels met een kavelpaspoort waarin plaatsing van de 



woningen op de kavels, vorm, maximale afmetingen en eisen die worden gesteld aan beeld, sfeer en 
materialisering wordt vastgelegd. 
Verteld is dat de nieuwe woningen worden uitgevoerd met een Zadeldak met een maximale breedte 
van de hoofdmassa van 7m50 en een maximale nokhoogte van 9m. Dit is lager den de bestaande 
villa, die een nokhoogte van ca 11m heeft, waarin 3 volwaardige woonlagen mogelijk zijn. In de 
nieuwe villa’s zijn hooguit 2 woonlagen mogelijk met een kleine/lage bergzolder. Dit verschil in hoogte 
komt voort uit het concept van een hoofdgebouw (de bestaande villa) met 3 bijgebouwen (de nieuwe 
villa’s). De woningen blijven zoveel mogelijk op afstand van de kavelgrenzen zodat het beeld van 
vrijstaande woningen gewaarborgd blijft. De zadeldaken van de nieuwe villa’s kunnen in riet, maar ook 
in andere materialen (hout, zink) worden uitgevoerd. De eenlaagse aanbouwen van de nieuwe villa’s 
moeten een begroeid dak krijgen. Erfafscheidingen zijn gedacht in groenblijvende hagen met aan de 
west en noordzijde van het terrein extra aanplant van bomen in verband met de inkijk van en naar de 
woongebouwen van de Nieuwe Haaf. 
De keuze voor deze variant is mede tot stand gekomen in collegiaal overleg met de BUCH-
stedenbouwkundige dhr. Snieder. 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
De reactie van de omwonenden op de presentatie was op beide avonden positief. Men is blij met het 
gedeeltelijk handhaven van de bestaande villa en het wisselen van de twee kavels van de oost naar 
de westkant. En het terugbrengen van vergader en horecafunctie naar woonfunctie en de belasting 

oktober 2019

Bergen: Villa de Oude Haaf + 3 kavels perspectief vanaf de Natteweg



Een aantal omwonenden zou het liefst alleen maar rieten kappen zien, maar hierop is geantwoord dat 
er vanwege het concept van een hoofdgebouw met bijgebouwen en de diversiteit van aanwezige 
materialen in de directe omgeving geen noodzaak is tot het opleggen van een uniform materiaal voor 
de kappen en gevels.  
Ook zouden de buurtbewoners liever zien dat er in plaats van individueel uit te geven kavels een 
totaalontwerp zou komen dat ook als 1 project zou worden uitgevoerd. Hierop antwoordde dhr. Deen 
dat de BUCH stedenbouwkundige daar ook de voorkeur voor heeft uitgesproken en dat hij dat, in 
geval van stabilisering van de bouwkosten serieus zou overwegen, maar dat vooralsnog wordt 
uitgegaan van de verkoop van kavels met een gedegen kavelpaspoort. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In een aantal bilaterale overleggen met de voorzitter van de VVE van de Haaf-appartementen is naar 
voren gekomen dat de bewoners van het meest westelijk gelegen appartementengebouw C de 
bebouwing (m.n. de meest westelijke villa) wel erg dicht bij hun gebouw vond staan.  
 
Ook is extra overleg gevoerd met de bewoners van de stolpboerderij, waarbij in eerste instantie is 
voorgesteld 2 villa’s te projecteren tussen de bestaande villa de Haaf en de stolpboerderij. Dit idee 
bracht weinig enthousiasme te weeg, omdat hierdoor de meest Oostelijke villa te dicht op de stolp zou 
komen te staan. 
 
Na alles in overweging te hebben genomen is door het projectteam de conclusie getrokken dat meer 
ruimte en afstand creëren binnen het programma van 4 kavels en is besloten om twee in plaats van 3 
villa’s toe te voegen, waardoor het totaal aantal kavels wordt verminderd naar 3: de kavel met daarop 
de bestaande villa met aan weerszijden 1 nieuwe kavel. Aan de achterzijde van de drie kavels komt 
de mogelijkheid om in de tuin een vrijstaand tuinhuis/garage/atelier te bouwen. 
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