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1 Inleiding 

In opdracht van MEES Ruimte en Milieu heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) op 3 juni 2016 een verkennend bodemon-

derzoek uitgevoerd op de locatie Watertorenweg 36 te Egmond aan Zee. Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van een voorgenomen locatieontwikkeling. De aanwezige bebouwing zal worden gesloopt, waarna er 

nieuwbouw zal plaats vinden. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiëni-

sche bodemkwaliteit.  

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 

werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 

werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM). 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ in 

het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 

uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning 

afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 

BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat geregistreerd 

staat onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - 

opdrachtgever.  

 

In bijlage 7 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle 

kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 

de daarbij horende protocollen.  

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het verkennend bodemonderzoek genoemd. 

 Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (NEN 5725 uit 2009). 

 Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond” (NEN 5740 uit 2009). 

 Het onderzoek moet een relatie leggen tussen de oorza(a)k(en)/bron(nen) en de geconstateerde verontreini-

ging aan de hand van de historische en actuele gegevens.  

 Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000. 
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1.2 Indeling van de rapportage 

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is in hoofdstuk 2 omvat 

historische en actuele locatiegegevens. Verder worden in het vooronderzoek de regionale bodemopbouw, regio-

nale geohydrologie en de onderzoekshypothese en -strategie beschreven. Het uitgevoerde bodemonderzoek 

wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de chemische analyses 

en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven in 

hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het standaard vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende perce-

len. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen 

door middel van: 

 een inspectie van de onderzoekslocatie: 

op 3 juni 2016 uitgevoerd voorafgaand aan het veldwerk door de heer J.G. den Exter; 

 www.bodemloket.nl 

 www.topotijdreis.nl 

 het interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

 informatie van de opdrachtgever: 

contactpersoon de heer I.M. Dias; 

 informatie uit het archief RUD Noord-Holland Noord 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De locatie betreft een voormalige sporthal, de omliggende parkeerplaatsen en een braakliggend terrein waar 

voorheen een zwembad gevestigd was. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 14.750 m².  

 

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de 

onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. Het gebied is kadastraal geregistreerd als gemeente Egmond aan 

Zee, sectie A, nummers 5313, 5314, 5315, 5317 en 5636.  

 

De sporthal is gebouwd in 1979, hiervoor was het terrein duinlandschap met plaatselijk wat extensieve landbouw. 

Het voormalige zwembad is in 2009 gesloopt.  

 

Op het nog aanwezige sportcomplex is voor zover bekend geen asbestinventarisatie uitgevoerd. Aangezien er 

geen informatie bekend is over de aanwezigheid van puin in de bodem of eerdere bebouwing op de locatie, is de 

locatie onverdacht op de aanwezigheid van asbest.  

2.2 Voorgaand bodemonderzoek op de onderzoekslocatie 

Op een deel van de locatie is in 1994 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd [1]. Het onderzoek is uitge-

voerd naar aanleiding van een uitbreiding van het sportcentrum op het zuidoostelijk deel van het onderzoekster-

rein en had tot doel de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen.  

 

Ter plaatse van één boring werd op een diepte van 1,4 tot 1,6 een sterk verhoogd gehalte met PAK aangetoond, 

deze verhoging kon gecorreleerd worden aan aangetroffen roet en asresten. Naast de sterke plaatselijke veront-

reiniging met PAK zijn in de boven- en ondergrond licht verhoogde gehalten met zink, PAK en EOX aangetroffen. 

De sterke verontreiniging met PAK is vermoedelijk afgegraven tijdens de bouwwerkzaamheden. 

  

                                                            

[1]  Verkennend bodemonderzoek locatie Sportcentrum te Egmond aan Zee, uitgevoerd door Grontmij in opdracht van sportcentrum Egmond, 

met kenmerk Doc.7630, gedateerd op 25 februari 1994. 
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2.3 Achtergrondgehalten 

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door RUD Noord-Holland Noord is de locatie gelegen in zone B6. 

Dit houdt in dat in de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) lichte verontreinigingen met PAK en PCB en in de ondergrond 

(0,5 - 2,0 m -mv) lichte verontreinigingen met PCB kunnen worden aangetroffen. 

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne-

derland (19 west/oost opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en van “Het Digitaal Geologisch 

Model DMG v 2.2, het Hydrogeologisch Model REGIS II v.2.1 en GeoTOP” van TNO-NITG. Hieronder zijn de vol-

gende regionale gegevens samengevat. 

tabel 1: regionale bodemopbouw 

Diepte Geohydrologische 

eenheid 

Lithologie Stratigrafische eenheid 

8,5 m +NAP t/m 

8,0 m +NAP 

Antropogene afzettin-

gen 

zeer fijn tot zeer grof zand, mo-

gelijk met puin of huisafval 

Antropogene afzettingen 

8 m +NAP t/m 

0 m NAP 

Freatisch Pakket (dui-

nen) 

zand, zeer fijn tot matig fijn (duin-

zand) 

Formatie van Naaldwijk, Laag-

pakket van Schoorl 

0 m -NAP t/m 

40 m -NAP 

Deklaag zand, matig fijn tot zeer grof, 

schelphoudend 

Formatie van Naaldwijk, Laag-

pakket van Zandvoort 

40 m -NAP t/m  

49 m - NAP 

Eerste Watervoerend 

Pakket 

zand, zeer fijn tot matig fijn, kleiig 

tot siltig 

Formatie van Naaldwijk, Laag-

pakket van Wormer 

49 m -NAP t/m  

52 m - NAP 

Eerste Scheidende 

Laag 

klei, siltig tot zandig, lokaal hu-

meus 

Formatie van Naaldwijk, Laag-

pakket van Wormer  

52 m -NAP t/m  

180 m - NAP 

Tweede Watervoerend 

Pakket 

zand, zeer fijn tot matig grof, 

schelphoudend 

Formaties van Eem, Drenthe, 

Sterksel, Peize en Waalre 

 

In bovenstaande tabel 1 staat de regionale bodemopbouw schematisch weergegeven. De lokale bodemopbouw 

ter plaatse van de onderzoekslocatie kan hiervan afwijken. Vooral de lokale opbouw van het Freatisch Pakket en 

de Deklaag is van invloed op het verspreidingsrisico van mobiele verontreinigingen. 

 

Met behulp van de TNO-kaarten zijn de stromingsrichting en de stijghoogte van het grondwater in het Freatisch 

Pakket en de Deklaag niet vast te stellen. Er is vanuit gegaan dat het grondwater op de onderzoekslocatie in de 

richting van de aangrenzende oppervlaktewater stroomt. Door een lokale afwijking van de bodemopbouw en de 

aanwezigheid van grondwateronttrekkingen kan de plaatselijke stromingsrichting van het grondwater hiervan af-

wijken. 

 

De stroming van het grondwater in het Eerste en Tweede Watervoerend Pakket is zuidoostelijk gericht. De stijg-

hoogte van het grondwater in het Eerste Watervoerend Pakket bedraagt circa 0,5 m +NAP. 

 

De grondwaterstand in het Freatisch Pakket ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op circa 2,7 m -mv. 

De maaiveldhoogte bedraagt circa 8,5 m +NAP. De grondwaterstand bevindt zich dus op circa 5,7 m +NAP.  

 

Omdat de grondwaterstand in het Freatisch Pakket hoger is dan de stijghoogte in het Eerste Watervoerend Pakket 

is sprake van neerwaartse grondwaterstroming van de Deklaag naar het Eerste Watervoerend Pakket. 

 

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.  
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2.5 Onderzoekshypothese en -strategie  

Tijdens het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waardoor de aanwezigheid van bodemveront-

reiniging op de locatie wordt verwacht. De hypothese is daarom ‘onverdacht op het voorkomen van verontreini-

gingen anders dan die op basis van de BKK kunnen worden verwacht'. 

 

De onderzoeksstrategie voor de locatie voldoet aan de Nederlandse Norm 5740, strategie 'onverdacht'. De locatie 

is niet verdacht op het voorkomen van asbest. toch zullen de boringen aanvullend uitgebreid worden met graaf-

gaten om de aanwezigheid van asbest verder uit te sluiten. 
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3 Uitgevoerd bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 3 juni 2016. Het grondwatermonster is conform de norm mi-

nimaal één week na plaatsing van de peilbuis op 19 juni 2016 genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 

personen die voor de betreffende werkzaamheden bij Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van BK 

Ingenieurs B.V. In bijlage 7 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boormeesters ver-

meld. 

3.1 Onderzoeksmethode 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de bij-

behorende protocollen 2001, 2002 en 2018. 

 

Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, staat per boring 

beschreven in de boorprofielen in bijlage 2. 

 

Tijdens de boorwerkzaamheden is de grond voortdurend zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van bodem-

vreemde materialen en verontreinigende stoffen. Er is onder andere gelet op indicaties voor verontreiniging met 

minerale olie en vluchtige aromaten. Verder zijn bij de uitvoering van het veldwerk het maaiveld en de opge-

boorde grond visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De visuele inspectie 

betreft geen onderzoek conform de NEN 5707 en geeft alleen een indicatie van de mogelijke aanwezigheid van 

asbest op de locatie. De veldwerkers hebben met goed gevolg de cursus ‘asbest herkennen’ gevolgd. 

3.2 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

In tabel 2 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat. 

tabel 2: uitgevoerd onderzoeksprogramma 

Aantal boringen / 

graafgaten 

Aantal  

peilbuizen 

Analyses grond Analyses grondwater 

18 x tot 0,5 m -mv 

5 x tot 2,0 m -mv 

26 x graafgat 

3 7 x NEN 5740 standaardpakket grond 3 x NEN 5740 standaardpakket 

grondwater 

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter staat circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand 

 

Aan de hand van de aangetroffen bodemopbouw en antropogene bijmengingen zijn mengmonsters ten behoeve 

van de laboratoriumanalyses samengesteld. 

 

De samenstelling van het NEN 5740 standaardpakket grond en het NEN 5740 standaardpakket grondwater is 

vastgelegd in de NEN 5740. Het ‘NEN 5740 standaardpakket grond’ betreft analyse van lutum, organische stof, 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM), minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) en PCB. 

  

Het ‘NEN 5740 standaardpakket grondwater’ betreft analyse van minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige chloorkoolwaterstoffen, vluchtige aromaten en naf-

taleen. Van de grondwatermonsters zijn ook de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid 

(NTU) bepaald.  

 

De voorbehandeling voor de monsters van grond en grondwater zijn conform AS3000 uitgevoerd. De monsters 

zijn aangeleverd bij de laboratoria van ALcontrol Laboratories B.V. die RvA-geaccrediteerd zijn en erkend zijn in 

het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en conservering van grond, baggerspecie en grondwater 

onder AS3000. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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De locaties van de verrichte boringen en geplaatste peilbuizen zijn aangegeven op de overzichtstekening in bij-

lage 1.2. In bijlage 1.4 zijn foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen. 
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4 Resultaten 

4.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot 4,5 m -mv uit matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand bestaat. Het 

grondwater bevond zich tijdens de veldwerkzaamheden rond de 3,0 m -mv. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld, in de ge-

plaatste graafgaten en in de opgeboorde grond.  

4.2 Bodemnormering 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in-

clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. BK ingenieurs maakt gebruik van het 

toetsprogramma van ALcontrol dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service 

van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. 

 

In bijlage 5 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de omrekening naar standaardbodem (conform de 

Regeling bodemkwaliteit onderdeel III), de geldende (land)bodem-normwaarden en de regels voor het vaststellen 

van een overschrijding van de normwaarden (conform de Rbk onderdeel IV). 

 

Bijlage 6 bevat een overzicht van de wet- en regelgeving voor bodem. De volledige tekst van de bodemnormering 

is verkrijgbaar via www.overheid.nl. 

4.3 Samenvatting toetsingsresultaten 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan 

weergegeven in bijlage 4. In tabel 3 en tabel 4 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in 

grond of de concentratie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met “gestan-

daardiseerd” wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bodem. 
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tabel 3: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond  

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming Uitgevoerde analyse > AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

BG1 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 0,0 - 0,5 - Standaard NEN 5740 

grondpakket 

- - - 

BG2 008, 009, 010, 011, 012, 020, 023 0,0 - 0,5 - Standaard NEN 5740 

grondpakket 

- - - 

BG3 014, 015, 016, 017, 018 0,0 - 0,5 - Standaard NEN 5740 

grondpakket 

PAK                    (13,8) 

Minerale olie      (200) 

- - 

BG4 013, 019, 021, 022, 024, 025, 026 0,0 - 0,5 zwak wortels Standaard NEN 5740 

grondpakket 

PAK - - 

OG1 002, 003, 009, 011, 014, 020, 022, 023 0,5 - 1,0 - Standaard NEN 5740 

grondpakket 

- - - 

OG2 003, 020, 023 1,5 - 3,0 sporen beton, sporen 

baksteen 

Standaard NEN 5740 

grondpakket 

- - - 

OG3 022 1,5 - 2,0 sporen kolen Standaard NEN 5740 

grondpakket 

- - - 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde ( (AW + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

tabel 4: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater  

Grond-water-

monster-

code 

Filterstelling 

 

 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 

(m -mv) 

Electrische 

geleidbaar-

heid 

(µS/cm) 

Zuur-

graad 

 

(-) 

Troebel-

heid 

 

(NTU) 

Uitgevoerde analyses > S 

 

 

[µg/l] 

> T 

 

 

[µg/l] 

> I 

 

 

[µg/l] 

002-01-1 3,20 - 4,20 2,92 950 7,0 0.4 Standaard NEN 5740 

grondwaterpakket 

- - - 

020-01-1 3,50 - 4,50 3,25 880 6,8 8.22 Standaard NEN 5740 

grondwaterpakket 

- - - 

023-01-1 3,50 - 4,50 2,86 770 7,0 0.26 Standaard NEN 5740 

grondwaterpakket 

- - - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde ( (S + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit;  
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4.4 Interpretatie van de analyseresultaten 

In de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) zijn licht verhoogde gehalten PAK en minerale olie aangetroffen (zie tabel 3). 

De licht verhoogde gehalten PAK waren aan de hand van de BKK te verwachten. De lichte verhoogde gehalten 

minerale olie zijn mogelijk te relateren aan het gebruik van dit deel van de locatie als parkeerplaats. Het is ondui-

delijk wanneer de verontreinigingen ontstaan zijn. 

 

In de ondergrond en het grondwater zijn geen verhoogde concentraties met de gemeten parameters aangetoond. 

 

Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit vastgelegd. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehal-

ten PAK en minerale olie aangetoond, waarvan PAK aan de hand van de BKK te verwachten was en de minerale 

olie mogelijk het gevolg van het gebruik van dit deel van de locatie als parkeerplaats.  

 

De hypothese 'onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen anders dan die op basis van de BKK kunnen 

worden verwacht' is deels juist gebleken.  

 

Gezien de lichte mate van verontreiniging wordt het uitvoeren van een nader bodemonderzoek niet noodzakelijk. 

Op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bestaat volgens ons geen bezwaar voor de voorgeno-

men locatieontwikkeling.  

 

Het bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater. Het bo-

demonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf jaar. De exacte geldigheidstermijn is af-

hankelijk van het bevoegd gezag dat het onderzoek beoordeelt. 
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Projectnummer: 161264

Project: Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50

Boring: 002

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

01

02

03

04

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Schep

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

200

Boring: 003

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

01

02

03

04

05

06

07

08

09

tegel0
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen beton, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen beton, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Zuigerboor

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinoranje, 
Zuigerboor

430

Boring: 004

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

tegel0
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep

50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 005

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 006

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50

Boring: 007

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 008

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

klinker0

Geen olie-water reactie
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50

Boring: 009

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

01

02

03

04

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

200

Boring: 010

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 011

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

01

02

03

04

klinker0

Geen olie-water reactie
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Schep

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

200

Boring: 012

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 013

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

02

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Schep30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Schep

50

Boring: 014

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

01

02

03

04

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

200

Boring: 015

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 016

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 017

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0
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02

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50

Boring: 018

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 019

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 020

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)
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-400
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braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

350

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Zuigerboor

450



Projectnummer: 161264

Project: Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee

Schaal: 1: 40
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Boring: 021

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Boring: 022

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

01

02

03

04

05

tegel0
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen kolen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

200

Boring: 023

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen beton, sporen 
aardewerk, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

320

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Zuigerboor

450

Boring: 024

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

02

03

tegel0
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Schep

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Schep

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50
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Boring: 025

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50

Boring: 026

datum: 03-06-2016

veldwerker: P.zaaijer (in opleiding)

0

-50

01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

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
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Uw projectnaam : Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee
Uw projectnummer : 161264
ALcontrol rapportnummer : 12316163, versienummer: 1

Rotterdam, 14-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161264.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BG1 001 (7-50) 002 (7-50) 003 (4-50) 004 (4-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50)
002 Grond (AS3000) BG2 008 (7-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (7-50) 012 (0-50) 020 (0-20) 023 (0-50)
003 Grond (AS3000) BG3 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50) 017 (0-30) 018 (0-50)
004 Grond (AS3000) BG4 013 (0-30) 019 (0-50) 021 (0-50) 022 (4-50) 024 (4-20) 025 (0-50) 026 (0-50)
005 Grond (AS3000) OG1 002 (50-100) 003 (50-100) 009 (50-100) 011 (50-100) 014 (50-100) 020 (50-100) 022 (50-100) 023

(50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 96.0  96.2  94.0  94.7  95.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8  1.1  1.0  0.9  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.7  <1  1.2  1.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S <5  <5  6.3  5.3  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 10  15  30  18  12  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  3.4  3.7  3.5  <3  

zink mg/kgds S 20  33  38  37  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.03  2.0  0.41  0.05  

antraceen mg/kgds S 0.01  0.01  0.75  0.08  0.02  

fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.11  3.5  0.57  0.26  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.06  1.8  0.21  0.13  

chryseen mg/kgds S 0.06  0.05  1.3  0.18  0.10  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.04  0.76  0.10  0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  0.07  1.7  0.19  0.14  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.06  1.0  0.11  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  0.05  1.0  0.10  0.09  

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

mg/kgds S 0.527 1) 0.487 1) 13.83 1) 1.96 1) 0.957 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BG1 001 (7-50) 002 (7-50) 003 (4-50) 004 (4-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50)
002 Grond (AS3000) BG2 008 (7-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (7-50) 012 (0-50) 020 (0-20) 023 (0-50)
003 Grond (AS3000) BG3 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50) 017 (0-30) 018 (0-50)
004 Grond (AS3000) BG4 013 (0-30) 019 (0-50) 021 (0-50) 022 (4-50) 024 (4-20) 025 (0-50) 026 (0-50)
005 Grond (AS3000) OG1 002 (50-100) 003 (50-100) 009 (50-100) 011 (50-100) 014 (50-100) 020 (50-100) 022 (50-100) 023

(50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  11  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  15  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  11  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  40  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) OG2 003 (200-250) 003 (250-300) 020 (200-250) 020 (250-300) 023 (150-200) 023 (200-250)
007 Grond (AS3000) OG3 022 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 94.1  94.1        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.9        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S <5  6.5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  21        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S <20  47        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.02        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.07        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.04        

chryseen mg/kgds S 0.06  0.04        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.03        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.05        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.04        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.04        

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

mg/kgds S 0.444 1) 0.344 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) OG2 003 (200-250) 003 (250-300) 020 (200-250) 020 (250-300) 023 (150-200) 023 (200-250)
007 Grond (AS3000) OG3 022 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

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

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

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

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

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5743275 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
001 Y5743276 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
001 Y5743271 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
001 Y5743270 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
001 Y5743257 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
001 Y5743272 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
001 Y5743433 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5743114 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
002 Y5743176 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
002 Y5743263 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
002 Y5743258 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
002 Y5743187 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
002 Y5743178 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
002 Y5743260 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
003 Y5743117 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
003 Y5743280 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
003 Y5743204 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
003 Y5743116 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
003 Y5743429 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743443 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743262 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743206 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743277 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743282 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743119 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
004 Y5743190 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5742976 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5743398 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5743172 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5742990 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5743205 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5743419 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5743259 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
005 Y5743273 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
006 Y5743434 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
006 Y5742671 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
006 Y5743170 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
006 Y5743124 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
006 Y5743415 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
006 Y5743184 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
007 Y5743422 03-06-2016 03-06-2016 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Uw projectnaam : Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee
Uw projectnummer : 161264
ALcontrol rapportnummer : 12320298, versienummer: 1

Rotterdam, 19-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 161264.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

002-01-1 002 (320-420)

002 Grondwater
(AS3000)

020-01-1 020 (350-450)

003 Grondwater
(AS3000)

023-01-1 023 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
barium µg/l S <15  15  <15      

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20      

kobalt µg/l S <2  <2  <2      

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0      

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0      

molybdeen µg/l S <2  3.1  <2      

nikkel µg/l S <3  <3  <3      

zink µg/l S <10  <10  <10      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)     

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)     

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)     

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

002-01-1 002 (320-420)

002 Grondwater
(AS3000)

020-01-1 020 (350-450)

003 Grondwater
(AS3000)

023-01-1 023 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8909983 10-06-2016 10-06-2016 ALC236  
001 B1498323 10-06-2016 10-06-2016 ALC204  
001 G8909981 10-06-2016 10-06-2016 ALC236  
002 B1498329 10-06-2016 10-06-2016 ALC204  
002 G6107351 10-06-2016 10-06-2016 ALC236  
002 G8909975 10-06-2016 10-06-2016 ALC236  
003 G6107345 10-06-2016 10-06-2016 ALC236  
003 G6107346 10-06-2016 10-06-2016 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1498336 10-06-2016 10-06-2016 ALC204  
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving BG1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 96.0 96  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 10 15.7 15.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 20 47.5 47.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.527 0.527 0.527  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-001 BG1 001 (7-50) 002 (7-50) 003 (4-50) 004 (4-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving BG2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 96.2 96.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.1 1.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.7 1.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 23.6 23.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.4 9.92 9.92  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 33 78.3 78.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.487 0.487 0.487  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-002 BG2 008 (7-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (7-50) 012 (0-50) 020 (0-20) 023 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving BG3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 94.0 94  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.3 13 13  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 47.2 47.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.7 10.8 10.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 90.2 90.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 2.0 2  -- -     
antraceen mg/kg 0.75 0.75  -- -     
fluoranteen mg/kg 3.5 3.5  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 1.8 1.8  -- -     
chryseen mg/kg 1.3 1.3  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.76 0.76  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 1.7 1.7  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.0 1  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.0 1  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 13.83 13.8 13.8 * IN 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 11 55  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 75  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 55  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 200 200 * IN 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-003 BG3 014 (0-50) 015 (0-50) 016 (0-50) 017 (0-30) 018 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving BG4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 94.7 94.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 5.3 11 11  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 28.3 28.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 10.2 10.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 37 87.8 87.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.41 0.41  -- -     
antraceen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.57 0.57  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
chryseen mg/kg 0.18 0.18  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.19 0.19  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.96 1.96 1.96 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-004 BG4 013 (0-30) 019 (0-50) 021 (0-50) 022 (4-50) 024 (4-20) 025 (0-50) 026 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving OG1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 95.3 95.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 18.9 18.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.26 0.26  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.957 0.957 0.957  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-005 OG1 002 (50-100) 003 (50-100) 009 (50-100) 011 (50-100) 014 (50-100) 020 (50-100) 022 (50-100) 023 (50-

100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving OG2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 94.1 94.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.444 0.444 0.444  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-006 OG2 003 (200-250) 003 (250-300) 020 (200-250) 020 (250-300) 023 (150-200) 023 (200-250) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 16-06-2016 - 12:38) 

 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving OG3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 94.1 94.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.9 1.9  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.5 13.4 13.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 33.1 33.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 112 112  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.344 0.344 0.344  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12316163-007 OG3 022 (150-200) 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld 
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor 
landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 20-06-2016 - 08:32) 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving 002-01-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  S  T  I  RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l <15 10.5 <15  <=S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12320298-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
Monstercode Monsteromschrijving 
12320298-001 002-01-1 002 (320-420) 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 20-06-2016 - 08:32) 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving 020-01-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  S  T  I  RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l 15 15 15  <=S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 3.1 3.1 3.1  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12320298-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
Monstercode Monsteromschrijving 
12320298-002 020-01-1 020 (350-450) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 20-06-2016 - 08:32) 

Projectcode Sporthal De Watertoren te Egmond aan Zee 
Projectnaam 161264 
Monsteromschrijving 023-01-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  S  T  I  RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l <15 10.5 <15  <=S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12320298-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
Monstercode Monsteromschrijving 
12320298-003 023-01-1 023 (350-450) 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

 Bodemnormering 
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BIJLAGE 5 Overzicht (land)bodemnormen 

 

Normwaarden voor grond en grondwater 

Op 1 juli 2013 is de Circulaire Bodemsanering (Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013) in de plaats van vorige 

versies van deze circulaire getreden. Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad 2007, 469) in werking 

getreden.  

In de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 zijn voor grond en grondwater 

de volgende normwaarden opgenomen: de interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden in 

grondwater. 

In tabel 1 van Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247) zijn de volgende normwaar-

den voor grond (standaardbodem) opgenomen: achtergrondwaarden (AW) en de Maximale Waarden Wonen 

(WO) en Industrie (IND). Een toelichting op de Maximale Waarden is opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 

(Rbk). 

 

Interventiewaarde asbest en INEV’s 

In bijlage 1 van de circulaire is ook de in de Beleidsbrief asbest (Tweede Kamer, 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15) 

aangekondigde interventiewaarde voor asbest opgenomen.  

Ook zijn de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) voor een aantal verontreinigende stoffen in 

grond en grondwater in de circulaire opgenomen. Het betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche 

afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 

aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten. 

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaantoxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria: 

a. er dienen minimaal vier toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groe-

pen; 

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem; 

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid; 

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn. 

Indien aan een of meer van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan 

humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige veront-

reiniging.  

 

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status van de 

indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of onderschrijding van de 

indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over 

de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve 

niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 

Er zijn zeven bodemfuncties geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunctieklasse is één gene-

rieke norm afgeleid voor blijvende geschiktheid, op basis van het meest gevoelige scenario binnen de bodem-

functieklasse. De indeling van de bodemfuncties in bodemfunctieklassen is hieronder weergegeven. Tevens is de 

naam van de generieke norm voor blijvende geschiktheid weergegeven.  
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indeling in bodemfunctieklassen en naam bodemnorm 

afgeleide generieke bodemnorm voor blij-

vende geschiktheid (bovengrond) 

bodemfuncties die één bodemfunctieklasse vormen 

Achtergrondwaarden  

(klasse AW) 

1. landbouw 

2. natuur 

3. moestuinen-volkstuinen 

Maximale Waarde wonen (klasse WO) 4. wonen met tuin 

5. plaatsen waar kinderen spelen 

6. groen met natuurwaarden 

Maximale Waarde industrie (klasse IND) 7. ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie 

 

Tussenwaarde 

In de NEN 5740 is het criterium voor nader bodemonderzoek, de zogenoemde tussenwaarde (T), gedefinieerd als 

het gemiddelde van de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grond. Voor grondwater is de tussen-

waarde gedefinieerd als het gemiddelde van streef- en interventiewaarden voor grondwater. Als een gehalte van 

een verontreinigende parameter in grond of de concentratie in grondwater de tussenwaarde overschrijdt, behoort 

in beginsel nader onderzoek (NO) te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreini-

ging bestaat.  

 

Aanduiding van een overschrijding van de normwaarde 

Grond 

> AW gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of ge-

lijk aan de tussenwaarde 

licht verontreinigd 

> WO gehalte groter dan de maximale waarde wonen  

> IND gehalte groter dan de maximale waarde industrie  

> T gehalte groter dan de tussenwaarde (AW + I) / 2) en  

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  

matig verontreinigd 

> I gehalte groter dan de interventiewaarde  sterk verontreinigd 

> INEV gehalte groter dan het indicatieve niveau voor ernstige veront-

reiniging  

sterk verontreinigd 

 

Grondwater 

> S concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

licht verontreinigd 

> T concentratie groter dan de tussenwaarde ( (S + I) / 2) en kleiner 

dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

matig verontreinigd 

> I concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk  

verontreinigd) 

sterk verontreinigd 

> INEV concentratie groter dan het indicatieve niveau voor  

ernstige verontreiniging 

sterk verontreinigd 

 

Omrekening naar standaardbodem (Rbk bijlage G onderdeel III) 

Interventiewaarden voor grond in de tabellen 1 en 2 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, de norm-

waarden in tabel 1 van bijlage B van de Rbk en lokale maximale waarden zijn bodemtype-afhankelijk en geba-

seerd op een standaardbodem met een lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij 

de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten door middel van een bodemtype-

correctie omgerekend naar standaardbodem. De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van in-

dividuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen (bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd.  

Bij het standaardiseren wordt gebruikgemaakt van de gemeten percentages organische stof en lutum. Hierbij is 

het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm betrok-

ken op het drooggewicht.  

De omrekening van gemeten gehalten in bodem naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande for-

mule: 
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Hierin is: 

G standaard  Gestandaardiseerd gehalte 

G gemeten   Gemeten gehalte 

A,B,C    Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 3) 

% lutum:   Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen  

  met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale drooggewicht  

  van de bodem, oevergrond of baggerspecie. Voor thermisch gereinigde  

  grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering:   

   indien het lutumpercentage lager is dan 10%, wordt bij de omrekening   

  van de gemeten gehalten aan barium met een lutumpercentage van   

  10% gerekend. 

% organische stof: Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht.   

   Voor het percentage organisch stof is een minimum en maximum   

   waarde gedefinieerd. Voor het percentage lutum is een minimum  

   waarde gedefinieerd (zie tabel 4).  

tabel 3: stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen (bijlage G III van de Rbk) 

Stof  A  B  C  

Antimoon1  1  0  0  

Arseen  15  0,4  0,4  

Barium  30  5  0  

Beryllium  8  0,9  0  

Cadmium  0,4  0,007  0,021  

Chroom  50  2  0  

Kobalt  2  0,28  0  

Koper  15  0,6  0,6  

Kwik  0,2  0,0034  0,0017  

Lood  50  1  1  

Molybdeen1  1  0  0  

Nikkel  10  1  0  

Thallium1  1  0  0  

Tin  4  0,6  0  

Vanadium  12  1,2  0  

Zink  50  3  1,5  

Organische verbindingen  0  0  1  

Overige verbindingen  1  0  0  

 1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.  
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tabel 4: minimum- en maximumwaarde (bijlage G III van de Rbk) 

minimum- en maximumwaarde  

stofgroep  Min Max 

Anorganische parameters (% lutum) 2 – 

Organische parameters (% org. stof) 2 30 

PAK (% humus) 10 30 

 - Geen maximum waarde. 

 

Regels voor het vaststellen van een overschrijding van de normwaarden (Rbk bijlage G onderdeel IV) 

Om het toetsen aan bodemnormen eenduidig en uniform te laten verlopen is in bijlage 1 (streefwaarden en inter-

ventiewaarden bodemsanering) van de Circulaire bodemsanering voor de omgang met meetwaarden beneden de 

bepalingsgrens en het hanteren van de bodemtypecorrectie rechtstreeks verwezen naar bijlage G onderdelen III 

en IV uit de Regeling bodemkwaliteit.  

De normwaarden voor grond en grondwater, opgenomen in de tabel 1 van bijlage B van de Rbk en in tabel 1 van 

bijlage 1 van Circulaire bodemsanering, kunnen lager zijn dan met de huidige technieken betrouwbaar (routine-

matig) kan worden gemeten. 

De door het laboratorium aangeleverde gehalten zijn gemeten conform de afgestemde meetmethoden in 

AS3000. 

Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van bijlage G onderdeel IV van de Rbk, mag de 

beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond en grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde 

normwaarden. 

Indien de op het analysecertificaat weergegeven < rapportagegrens hoger ligt dan de in tabel 1 (van bijlage G 

onderdeel IV van de Rbk) vermelde rapportagegrenzen dan dient de desbetreffende < rapportagegrens te wor-

den vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde waarden. 

 

Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder <-teken), wordt dit gehalte aan de van toepas-

sing zijnde waarde getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens. Indien geen rapportage-

grens is opgenomen in tabel 1 (van bijlage G onderdeel IV van de Rbk ) dient het gemeten gehalte (met < teken) 

vermenigvuldigd te worden met 0,7. 

 

Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de in-

dividuele componenten de gemeten gehalten < rapportagegrens vermenigvuldigd met 0,7. Indien er voor een of 

meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder <-teken) zijn of geen rapportagegrens in 

tabel 1 (bijlage G onderdeel IV van de Rbk) is opgenomen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst 

aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste 

rapportagegrens. 

Indien alle individuele waarden als onderdeel van deze berekende waarde < minimale rapportagegrens uit tabel 1 

(bijlage G onderdeel IV van de Rbk) zijn, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit voldoet aan de van 

toepassing zijnde normwaarden. 

 

Voor grondwater heeft de onderzoeker de vrijheid, onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet 

in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK 

in het grondwater alleen voor naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de overige PAK een 

waarde < rapportagegrens hebben. Voor die overige PAK worden dan relatief hoge concentraties berekend (door 

de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan worden onderbouwd dat die concentraties niet in het grondwater 

aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende PAK-componenten.  
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Toelichting op toetsing door BK ingenieurs 

De NEN 5740 is de norm voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek. Voor de beoordeling van de bo-

demkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en grondwatermonsters getoetst aan 

de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, inclusief richtlijnen opgesteld door het 

ministerie van IenM.  

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten door middel van een bodemtype-

correctie omgerekend naar standaardbodem. 

Interventiewaarden voor grond in de tabellen 1 en 2 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, de norm-

waarden in tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en lokale maximale waarden zijn bodem-

type-afhankelijk en gebaseerd op een standaardbodem met een lutumpercentage van 25% en een organische 

stofpercentage van 10%. De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaar-

den, alvorens andere berekeningen (bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren 

wordt gebruikgemaakt van de gemeten percentages organische stof en lutum. Hierbij is het percentage lutum het 

gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het drooggewicht. 

De gestandaardiseerde waarden worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de normwaar-

den. 

 

BK ingenieurs maakt gebruik van een toetsprogramma dat door ALcontrol is gevalideerd aan de hand van Bodem 

Toets en Validatie (BoToVa). BoToVa is een door het ministerie van IenM ingestelde service voor het onafhankelijk 

toetsen aan bodemnormen. Hiermee kunnen de kwaliteit van (water)bodem en de toepassingsmogelijkheden van 

grond, bagger en bouwstoffen worden beoordeeld, zie www.botova-service.nl. 
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BIJLAGE 6 Overzicht wet- en regelgeving bodem 

 

Wetgeving 

Wet bodembescherming 

Waterwet 

Wet inrichting landelijk gebied (investeringsbudget) 

 

Besluiten en ministeriële regelingen 

Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering 

Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen 

Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming 

Besluit financiële bepalingen bodemsanering (inclusief subsidieregeling bedrijfsterreinen 

Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 

Besluit uniforme saneringen (BUS) 

Regeling uniforme saneringen 

Besluit bodemkwaliteit 

Regeling bodemkwaliteit 

Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming 

Regeling inrichting landelijk gebied (investeringsbudget) 

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 

 

Mandaat/delegatiebesluiten 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013. 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 7 Wet bodembescherming, Staatscourant 2005, 159 Dele-

gatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen 

 

Circulaires 

Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007, Staatscourant 2007, 90 en gerectificeerd 

Staatscourant 2007, 93 

Toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen, Staatscourant  2008, 246 

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 2013, nr. 16675, 27 juni 2013 

 

Alle hierboven genoemde publicaties zijn verkrijgbaar via www.wetten.nl en www.overheid.nl. 

 

Onderzoeksnormen 

 NEN 5707:2003: 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem' (mei 2003). 

 NEN 5897:2005 nl: 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggra-

nulaat' (december 2005). 

 NEN 5717:2009 ’Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 

nader onderzoek’. 

 NEN 5720:2009 ‘Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onder-

zoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie’. 

 NEN 5725:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 

nader onderzoek' (januari 2009).  

 NEN 5740:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - On-

derzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond' (januari 2009). 

 

Alle hierboven genoemde onderzoeksnormen zijn tegen betaling verkrijgbaar via www.nen.nl 
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Bijlage 7: Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 161264 

Locatie: Watertorenweg 36 te Egmond aan Zee 

Opdrachtgever: MEES Ruimte en Milieu 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 
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1 Inleiding 

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Mees Ruimte 
& Milieu te Zoetermeer. In kader van de bestemmingsplanwijziging is het 
voorliggend onderzoek uitgevoerd voor het inzichtelijk maken van de 
geluidbelasting ten gevolge van de verkeerswegen op de gevels van de te bouwen 
woningen. De planlocatie omvat 20 geschakelde woningen en 14 tweekappers 
(verandawoningen) en is gelegen binnen de wettelijke zone van de Sportlaan/ Dr. 
Wiardi Beckmanlaan. 
 
Voor de in de directe omgeving van het plangebied gelegen 30 km/u verkeersweg 
de Watertorenweg wordt de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt t.g.v. de  
planvorming (aantrekkende verkeersbeweging. Het bouwplan is in kader van de Wet 
geluidhinder te typeren als nieuwbouw van woningen in een binnenstedelijke 
situatie. In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven en in afbeelding 2 een 
impressie van het bouwplan. 
 
Afbeelding 1 plangebied Waterlorenweg te Bergen 

 
Bron: Google Maps 
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Impressie nieuwbouwplan 

 
Bron: 'Thuis in de Duinen' 

 
Het voorliggend akoestisch onderzoek geeft inzicht in de optredende 
geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai. De vastgestelde 
geluidsbelasting wordt voor de woningen vervolgens getoetst aan het geldende 
wettelijke kader (Wet geluidhinder (Wgh). Een overzicht van het plangebied is 
opgenomen in figuur 1, bijlage 1.  

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van het wegverkeerslawaai beschreven. De 
onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de 
verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de 
geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 sluit 
de rapportage af met een conclusie van de rekenresultaten.  
 
 De figuren zijn opgenomen in bijlage 1 en de invoergegevens in bijlage 2. In bijlage 
3 zijn de rekenresultaten (Lden ) opgenomen en in bijlage 4 de verkeersgegevens. 
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2 Wettelijk kader wegverkeerslawaai 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke 
vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is 
geregeld in artikel 74 Wgh en is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en 
het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Het plangebied is gelegen in een 
binnenstedelijke situatie.  
 
De betreffende zonebreedte van verkeerswegen is in tabel 2.1 weergegeven.  
 
Tabel 2.1  Zonebreedte verkeerswegen 
Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Binnenstedelijk gebied1 

2 200 
1 Artikel 74.1 lid a, sub 2. 

 
Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar 
de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van 
de geluidbelasting wordt de Lden waarde in dB bepaald. 
 
De Lden waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de 
beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden: 

· het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 
· het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
· het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

 
De berekende geluidsbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van 
de Wet geluidhinder. Indien de voorkeurswaarde wordt overschreden, dient 
beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.  
Als maatregelen niet mogelijk zijn, dient een hogere grenswaarde door het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen te worden vastgesteld. 

2.2 Grenswaarden verkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder, artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld 
met betrekking tot nieuwe situaties binnen zones. In artikel 83 lid 2 is de maximale 
grenswaarde voor nieuwbouw in een binnenstedelijke situatie vermeld. In tabel 2.2 
zijn de van toepassing zijnde waarden voorkeurswaarden en de maximaal 
toelaatbare hogere grenswaarde opgenomen. 
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Tabel 2.2  Grenswaarden voor woningbouw langs een bestaande weg 

1 Wgh art. 83 lid 2. 

2.3 Voorwaarden voor ontheffing 

Het vaststellen van hogere waarden is mogelijk in die gevallen waarin de toepassing 
van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten 
geluidsbelasting tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel bezwaren 
ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige 
landschappelijke of financiële aard. Als voorwaarde geldt bovendien dat een 
geluidsniveau van 33 dB of minder binnen de betreffende woning (geluidsgevoelige 
ruimten) in alle gevallen moet zijn gewaarborgd.  

2.4 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Artikel 110g van de Wet geluidshinder biedt de mogelijkheid het resultaat van 
berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 
dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De 
werkelijk toe te passen aftrek wordt door de Minister bepaald.  
 
De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4  van het ‘Reken en meetvoorschrift 
geluid 2012’ staatscourant 2012 nr. 11810, d.d. 27 juni 2012. Op 20 mei 2014 is het 
Reken- en meetvoorschrift gewijzigd (Staatscourant 2014, nr. 10330). De wijziging 
betreft de aftrek van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1). Op basis van dit voorschrift 
mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer, een 
aftrek van 2 dB tot maximaal 4 dB worden toegepast en voor wegen met een 
snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB.  

· 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is; 
· 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110 g Wgh 56 dB is; 
· 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. 

De snelheid op de Sportlaan/Dr. Wiardi Beckmanlaan is lager dan 70 km/u, derhalve 
wordt een aftrek van 5 dB gehanteerd. Voor de Watertorenweg met een 
snelheidsregiem van 30 km/u is eveneens een aftrek gehanteerd van 5 dB. 

2.5 Akoestisch relevant jaar 

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de 
geprognosticeerde verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante 
jaar. Tenzij de geplande ontwikkelingen aanleiding geven tot een duidelijk 
maatgevend jaar, wordt uitgegaan van de situatie (tenminste) 10 jaar na plandatum. 
Op deze wijze wordt bij de berekeningen rekenschap gehouden met de autonome 
groei van het verkeer.  
 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde  Maximale ontheffing [dB] 

[dB] Binnenstedelijk 

Nieuwbouw 48 631 
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De door de gemeente Bergen aangeleverde verkeersgegevens en onderverdeling in 
categorieën voertuigen is gebaseerd op het peiljaar 2016. Voor berekening van het 
akoestisch relevante jaar 2027 is een autonome groei gehanteerd van 1% per jaar. 
De aantrekkende verkeersbewegingen t.g.v. de planvorming is gebaseerd op CROW 
cijfers en aangeleverd door Mees Ruimte & Milieu. De gegevens zijn opgenomen in 
tabel 3.1 en in bijlage 4. 
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied 

Het betreft hier nieuwbouw van circa 20 geschakelde woningen en 14 tweekappers 
(verandawoningen) gelegen aan de Watertorenweg te Bergen. Voor een overzicht 
van het plangebied en de directe omgeving hiervan wordt verwezen naar bijlage 1, 
figuur 1. 

3.2 Wegverkeerslawaai 

In het kader van dit akoestisch onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de 
aanwezige verkeerswegen op basis van etmaalintensiteiten akoestische 
berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de 
geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen. 
 
Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee 
wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en 
de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 ex hfst. 
3. art. 3.2, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II. 
 
De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met 
afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen 
voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. 
 
In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen ingebracht in een grafisch 
computermodel Geomilieu v 4.21, dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift 
geluid 2012, bijlage III volgens Standaardrekenmethode II.  
 
Voor de wegdekverharding is gerekend met de correctiefactoren volgens het Reken- 
en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. De Sportlaan/Dr. Wiardi Beckmanlaan is 
voorzien van asfalt DAB (referentiewegdek) en de Watertorenweg van 
klinkerbestrating in Keper verband. 
 
De voor de berekening van de geluidsbelasting gehanteerde wegverkeerintensiteit is 
weergegeven in tabel 3.1. Een gedetailleerd overzicht van de invoer van de 
verkeersgegevens wordt gegeven in bijlage 2. 
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Tabel 3.1  Verkeersgegevens van de betreffende verkeerswegen 

Verkeersweg 
Etmaal 

intensiteit 
Periode 

Verdeling per 
voertuigcategorie 

Type 
wegdek 

Snelheid 
Qlv Qmv Qzv 

Verkeersgegevens jaar 2027 in % 
50 km/u verkeerswegen 

Sportlaan/Dr. 
Wiardi 
Beckmanlaan 

4988 
D 8,15 81,18 15,24 3,59 

DAB 50 km/u A 0,33 93,20 6,80 0 
N 0,12 92,82 7,18 0 

30 km/u verkeersweg (Intensiteit planvorming) 

Watertorenweg 270 
D 7,78 100 0 0 Bestrating 

Keeper-
verband 

30 km/u A 1,67 100 0 0 
N 0 0 0 0 

3.3 Omgevingsparameters 

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basis 
Kaart Nederland (GBKN). De verkeerswegen en bodemgebieden zijn als akoestisch 
hard (Bf=0,0) in de berekeningen meegenomen. Ter plaatse van de planvorming is 
een bodemvlak ingevoerd van 50% hard (Bf=0,5). De standaard bodemfactor van 
het rekenmodel is ingevoerd als 100% absorberende bodem (Bf=1).  
 
De diverse gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen 
zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Met behulp van het 
berekeningsmodel zijn per wegvak voor het wegverkeer berekeningen uitgevoerd. 
 
De geluidbelasting op de gevels van de woningen is berekend op een hoogte van 
1,5 en 4,5 meter. 
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4 Resultaten en toetsing  

4.1 Wegverkeerslawaai  

Resultaten  
De berekende geluidsbelasting inclusief aftrek art. 110g (Wgh) van het betreffende 
wegvak is in tabel 4.1 en in figuur 4 t/m 6 weergegeven ter plaatse van de gevel(s) 
van de woningen. In bijlage 3 is de geluidsbelasting inclusief en exclusief aftrek ( 5 
dB) artikel 110g per wegvak en de cumulatief optredende geluidbelasting 
weergegeven. Bij de voorkeursgrenswaarde worden geen eisen gesteld aan de 
gevel(s) van de woning(en).  
 
Tabel 4.1  rekenresultaten (1,5/4,5 m), incl. aftrek art. 110g in Lden dB. 

4.2 Toetsing 

Wegverkeerslawaai  incl. art 110 
Op in tabel 4.1 aangegeven rekenpunten is de geluidbelasting t.g.v. de Sportlaan/Dr. 
Wiardi Beckmanlaan met een snelheidsregiem van 50 km/u lager dan de 
voorkeurswaarde van  Lden 48 dB.  

Rekenpunt 
Sportlaan 
Dr. Wiardi 

Beckmanlaan 

Watertorenweg 
(planvorming) 

Voorkeurs
waarde 

Maximale 
grenswaarde 

001 26/27 37/37 48 63 
002 18/21 25/27 48 63 
003 18/21 17/19 48 63 
004 18/21 22/24 48 63 
005 22/24 20/22 48 63 
006 23/26 <10/<10 48 63 
007 25/27 <10/<10 48 63 
008 31/33 18/19 48 63 
009 33/35 20/23 48 63 
010 30/32 27/29 48 63 
011 32/34 36/37 48 63 
012 32/34 42/42 48 63 
013 32/33 41/41 48 63 
014 19/21 36/37 48 63 
015 26/27 29/31 48 63 
016 24/26 25/27 48 63 
017 22/23 22/23 48 63 
018 27/28 <10/<10 48 63 
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De geluidbelasting t.g.v. de planvorming (aantrekkende verkeersbewegingen)  is op 
alle rekenpunten lager dan de voorkeurswaarde (zie figuur 4 t/m 6). 

4.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

Voor berekening van de karakteristieke gevelwering is de cumulatieve 
geluidbelasting, exclusief de aftrek artikel 110 g van de Wet geluidhinder, ter plaatse 
van de gevels bepalend en is het uitgangspunt voor berekening van de 
binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten (keuken, woon- en slaapkamers).  
 
In het bouwbesluit is een minimale karakteristieke gevelwering opgenomen van 20 
dB. Dit betekend dat tot een gevelbelasting van Lden 53 dB en een wettelijke binnen 
waarde van 33 dB de binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten wordt 
gewaarborgd. De bepaalde cumulatieve geluidbelasting (exclusief artikel 110g) is in 
tabel 4.2  weergegeven. 
 
Tabel 4.2  Gecumuleerde rekenresultaten (1,5/4,5 m), excl. aftrek art. 110g in Lden dB. 

 
De berekende cumulatieve geluidbelasting exclusief artikel 110g is opgenomen in 
bijlage 3.  

Gecumuleerde geluidbelasting in Lden (dB) 

Rekenpunt Lden (dB) Rekenpunt Lden (dB) 

001 43/43 010 37/39 
002 30/33 011 43/44 
003 25/28 012 47/47 
004 29/31 013 46/47 
005 29/31 014 41/42 
006 28/31 015 36/37 
007 30/32 016 33/34 
008 36/38 017 30/31 
009 38/40 018 32/33 
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5 Conclusie  

5.1 Wegverkeerslawaai 

In dit akoestisch onderzoek is de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ter 
plaatse van gevels van de toekomstige woningen aan de Watertorenweg berekend. 
Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd. 
 
In tabel 4.1 is de geluidbelasting voor maatgevende verkeersweg de Sportlaan/Dr. 
Wiardi Beckmanlaan (30 km/u) weergegeven. De geluidbelasting is op alle 
rekenpunten lager dan de voorkeurswaarde. De berekende geluidbelasting t.g.v. de 
planvorming (aantrekkende verkeersbewegingen) is eveneens op alle rekenpunten 
lager dan de voorkeurswaarde. 
 
In kader van goede ruimtelijke ordening is sprake van een goed woon- en 
leefklimaat waarbij in kader van de Wet geluidhinder geen belemmering aanwezig is 
voor realisatie van de planvorming. 
 
Gecumuleerde geluidbelasting 
Voor berekening van de karakteristieke gevelwering is de cumulatieve 
geluidbelasting, exclusief de aftrek artikel 110 g van de Wet geluidhinder, ter plaatse 
van de gevels bepalend voor berekening van de binnenwaarde in de 
geluidgevoelige ruimten (keuken, woon- en slaapkamers).  In het bouwbesluit is een 
minimale karakteristieke gevelwering opgenomen van 20 dB. Dit betekend dat bij 
een gevelbelasting van Lden 53 dB en een wettelijke binnen waarde van Lden 33 dB de 
binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten wordt gewaarborgd. De bepaalde 
cumulatieve geluidbelasting exclusief artikel 110g, is lager dan Lden 53 dB en 
weergegeven in tabel 4.2. Voor de geluidgevoelige ruimten achter deze gevels 
wordt derhalve de binnenwaarde gewaarborgd.  
 
J. Vos Nieuwleusen, 31 maart 2017 
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Figuur 1 Overzicht plangebied
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Figuur 2  Model verkeerswegen
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Figuur 3 rekenpunten woningen
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Figuur 4 Sportlaan/Dr. Wiardi BecKmanlaan incl art 110g
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Figuur 5 Watertorenweg incl art 110g
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Figuur 6 Cumulatieve geluidbelasting excl. art 110g
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Bijlage 2  Invoergegevens wegverkeerslawaai 
 



InvoergegevensBergen
Info modelPlanvorming woningbouw

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap
Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Vobru
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Vobru op 31-1-2017

Laatst ingezien door Vobru op 13-3-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-3-2017 14:06:03Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
Art. 110g WGHPlanvorming woningbouw

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Sportlaan/Beckmanlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Watertorenweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

13-3-2017 14:07:02Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
ToetspuntenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
002 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
003 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
004 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
005 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

006 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
007 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
008 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
009 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
010 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

011 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
012 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
013 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
014 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
015 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

016 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
017 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
018 Toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

13-3-2017 14:11:51Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
Obstakels (plateaus)Planvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.
001 Plateau
002 Plateau
003 Plateau

13-3-2017 14:13:09Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
BodemgebiedenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
001 Watertorenweg 0,00
002 Harde bodem 0,00
003 Sportlaan/Beckmanlaan 0,00
004 0,00
005 0,00

006 0,00
007 0,00
008 0,00
009 0,00
010 0,00

011 50% zachte bodem 0,50
012 Harde bodem 0,00
013 Harde bodem 0,00

13-3-2017 14:12:18Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
GebouwenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125
001 Woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
002 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
003 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
004 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
005 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

006 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
007 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
008 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
009 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
010 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

010 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
011 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
012 Woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
013 Woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
014 Woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

015 Woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
016 Woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
017 Woningen     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
018 Woningen     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
020 Woningen     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

021 Woningen     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
022 Woningen     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
023 Woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
024     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
025     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

026     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
027     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
028     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
029     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
030     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

031 Planvorming woningen     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
032     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
033     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
034     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
035     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

036     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
037     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
038     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
039 Garage boxen     4,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
040     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

041     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
042 Woningen     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
043     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
044     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
045     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80

046 Woningen     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
047     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
048     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80
049     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
050     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

051     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
052     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

13-3-2017 14:12:45Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
GebouwenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
009 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
010 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

010 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
011 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
012 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
014 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

015 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
016 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
017 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
018 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
022 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
025 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
027 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
028 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
029 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
030 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

031 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
032 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
033 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
034 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
035 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

036 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
037 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
038 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
039 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
040 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

041 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
042 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
043 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
044 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
045 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

046 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
047 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
048 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
049 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
050 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
052 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13-3-2017 14:12:45Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))
001 Watertorenweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W9a --
002 Sportlaan/Beckmanlaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 --

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))
001 -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
002 -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)
001  30  30  30 --    270,00   7,78   1,67 -- -- -- --
002  50  50  50 --   4988,04   8,15   0,33   0,12 -- -- --

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
001 -- -- 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
002 -- --  81,18  93,20  92,82 --  15,24   6,80   7,18 --   3,59 -- --

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N)
001 -- -- -- -- --     21,00      4,50 -- -- -- -- --
002 -- -- -- -- --    329,80     15,35      5,43 --     61,90      1,12      0,42

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k
001 -- -- -- -- --   73,53   76,92   80,19   86,54   90,22   83,23
002 --     14,58 -- -- --   83,85   91,71   99,17  101,94  106,97  103,88

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k
001   78,01   68,63   66,84   70,23   73,50   79,84   83,53   76,54   71,32   61,94
002   97,23   89,40   67,26   74,80   81,63   85,78   92,20   88,88   82,13   72,86

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63
001 -- -- -- -- -- -- -- -- --
002   62,85   70,43   77,30   81,34   87,72   84,41   77,67   68,47 --

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21



InvoergegevensBergen
VerkeerswegenPlanvorming woningbouw

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
001 -- -- -- -- -- -- --
002 -- -- -- -- -- -- --

13-3-2017 14:11:05Geomilieu V4.21
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E-mail: vobru@kpnplanet.nl 
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Bijlage 3  Rekenresultaten Lden wegverkeerslawaai 
    



Rekenresultaten Lden incl. art 110gBergen
Sportlaan/Dr. Wiardi Beckmanlaan Planvorming woningbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan/Beckmanlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A Toetspunt 1,50 26
001_B Toetspunt 4,50 27
002_A Toetspunt 1,50 18
002_B Toetspunt 4,50 21
003_A Toetspunt 1,50 18

003_B Toetspunt 4,50 21
004_A Toetspunt 1,50 18
004_B Toetspunt 4,50 21
005_A Toetspunt 1,50 22
005_B Toetspunt 4,50 24

006_A Toetspunt 1,50 23
006_B Toetspunt 4,50 26
007_A Toetspunt 1,50 25
007_B Toetspunt 4,50 27
008_A Toetspunt 1,50 31

008_B Toetspunt 4,50 33
009_A Toetspunt 1,50 33
009_B Toetspunt 4,50 35
010_A Toetspunt 1,50 30
010_B Toetspunt 4,50 32

011_A Toetspunt 1,50 32
011_B Toetspunt 4,50 34
012_A Toetspunt 1,50 32
012_B Toetspunt 4,50 34
013_A Toetspunt 1,50 32

013_B Toetspunt 4,50 33
014_A Toetspunt 1,50 19
014_B Toetspunt 4,50 21
015_A Toetspunt 1,50 26
015_B Toetspunt 4,50 27

016_A Toetspunt 1,50 24
016_B Toetspunt 4,50 26
017_A Toetspunt 1,50 22
017_B Toetspunt 4,50 23
018_A Toetspunt 1,50 27

018_B Toetspunt 4,50 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2017 13:07:16Geomilieu V4.21



Rekenresultaten Lden excl. art 110gBergen
Sportlaan/Dr. Wiardi BeckmanlaanPlanvorming woningbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan/Beckmanlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A Toetspunt 1,50 31
001_B Toetspunt 4,50 32
002_A Toetspunt 1,50 23
002_B Toetspunt 4,50 26
003_A Toetspunt 1,50 23

003_B Toetspunt 4,50 26
004_A Toetspunt 1,50 23
004_B Toetspunt 4,50 26
005_A Toetspunt 1,50 27
005_B Toetspunt 4,50 29

006_A Toetspunt 1,50 28
006_B Toetspunt 4,50 31
007_A Toetspunt 1,50 30
007_B Toetspunt 4,50 32
008_A Toetspunt 1,50 36

008_B Toetspunt 4,50 38
009_A Toetspunt 1,50 38
009_B Toetspunt 4,50 40
010_A Toetspunt 1,50 35
010_B Toetspunt 4,50 37

011_A Toetspunt 1,50 37
011_B Toetspunt 4,50 39
012_A Toetspunt 1,50 37
012_B Toetspunt 4,50 39
013_A Toetspunt 1,50 37

013_B Toetspunt 4,50 38
014_A Toetspunt 1,50 24
014_B Toetspunt 4,50 26
015_A Toetspunt 1,50 31
015_B Toetspunt 4,50 32

016_A Toetspunt 1,50 29
016_B Toetspunt 4,50 31
017_A Toetspunt 1,50 27
017_B Toetspunt 4,50 28
018_A Toetspunt 1,50 32

018_B Toetspunt 4,50 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2017 13:09:23Geomilieu V4.21



Rekenresultaten Lden incl. art 110gBergen
Watertorenweg (aantrekkende verkeersbewegingen planvorming)Planvorming woningbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Watertorenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A Toetspunt 1,50 37
001_B Toetspunt 4,50 37
002_A Toetspunt 1,50 25
002_B Toetspunt 4,50 27
003_A Toetspunt 1,50 17

003_B Toetspunt 4,50 19
004_A Toetspunt 1,50 22
004_B Toetspunt 4,50 24
005_A Toetspunt 1,50 20
005_B Toetspunt 4,50 22

006_A Toetspunt 1,50 -15
006_B Toetspunt 4,50 -14
007_A Toetspunt 1,50 6
007_B Toetspunt 4,50 9
008_A Toetspunt 1,50 18

008_B Toetspunt 4,50 19
009_A Toetspunt 1,50 20
009_B Toetspunt 4,50 23
010_A Toetspunt 1,50 27
010_B Toetspunt 4,50 29

011_A Toetspunt 1,50 36
011_B Toetspunt 4,50 37
012_A Toetspunt 1,50 42
012_B Toetspunt 4,50 42
013_A Toetspunt 1,50 41

013_B Toetspunt 4,50 41
014_A Toetspunt 1,50 36
014_B Toetspunt 4,50 37
015_A Toetspunt 1,50 29
015_B Toetspunt 4,50 31

016_A Toetspunt 1,50 25
016_B Toetspunt 4,50 27
017_A Toetspunt 1,50 22
017_B Toetspunt 4,50 23
018_A Toetspunt 1,50 --

018_B Toetspunt 4,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2017 13:10:54Geomilieu V4.21



Rekenresultaten Lden excl. art 110gBergen
Watertorenweg (aantrekkende verkeersbewegingen planvorming)Planvorming woningbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Watertorenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A Toetspunt 1,50 42
001_B Toetspunt 4,50 42
002_A Toetspunt 1,50 30
002_B Toetspunt 4,50 32
003_A Toetspunt 1,50 22

003_B Toetspunt 4,50 24
004_A Toetspunt 1,50 27
004_B Toetspunt 4,50 29
005_A Toetspunt 1,50 25
005_B Toetspunt 4,50 27

006_A Toetspunt 1,50 -10
006_B Toetspunt 4,50 -9
007_A Toetspunt 1,50 11
007_B Toetspunt 4,50 14
008_A Toetspunt 1,50 23

008_B Toetspunt 4,50 24
009_A Toetspunt 1,50 25
009_B Toetspunt 4,50 28
010_A Toetspunt 1,50 32
010_B Toetspunt 4,50 34

011_A Toetspunt 1,50 41
011_B Toetspunt 4,50 42
012_A Toetspunt 1,50 47
012_B Toetspunt 4,50 47
013_A Toetspunt 1,50 46

013_B Toetspunt 4,50 46
014_A Toetspunt 1,50 41
014_B Toetspunt 4,50 42
015_A Toetspunt 1,50 34
015_B Toetspunt 4,50 36

016_A Toetspunt 1,50 30
016_B Toetspunt 4,50 32
017_A Toetspunt 1,50 27
017_B Toetspunt 4,50 28
018_A Toetspunt 1,50 --

018_B Toetspunt 4,50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2017 13:09:57Geomilieu V4.21



Rekenresultaten Lden excl. art 110gBergen
Cumulatief verkeerswegenPlanvorming woningbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A Toetspunt 1,50 43
001_B Toetspunt 4,50 43
002_A Toetspunt 1,50 30
002_B Toetspunt 4,50 33
003_A Toetspunt 1,50 25

003_B Toetspunt 4,50 28
004_A Toetspunt 1,50 29
004_B Toetspunt 4,50 31
005_A Toetspunt 1,50 29
005_B Toetspunt 4,50 31

006_A Toetspunt 1,50 28
006_B Toetspunt 4,50 31
007_A Toetspunt 1,50 30
007_B Toetspunt 4,50 32
008_A Toetspunt 1,50 36

008_B Toetspunt 4,50 38
009_A Toetspunt 1,50 38
009_B Toetspunt 4,50 40
010_A Toetspunt 1,50 37
010_B Toetspunt 4,50 39

011_A Toetspunt 1,50 43
011_B Toetspunt 4,50 44
012_A Toetspunt 1,50 47
012_B Toetspunt 4,50 47
013_A Toetspunt 1,50 46

013_B Toetspunt 4,50 47
014_A Toetspunt 1,50 41
014_B Toetspunt 4,50 42
015_A Toetspunt 1,50 36
015_B Toetspunt 4,50 37

016_A Toetspunt 1,50 33
016_B Toetspunt 4,50 34
017_A Toetspunt 1,50 30
017_B Toetspunt 4,50 31
018_A Toetspunt 1,50 32

018_B Toetspunt 4,50 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2017 13:11:28Geomilieu V4.21
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Bijlage 4:  Verkeersgegevens gemeente Bergen 
 

 



Total Bin 1 Bin 2 Bin 3

Vol. Light Medium Heavy

Range

12H,7‐19 3640 3548 54 37

16H,6‐22 4276 4179 58 40

18H,6‐24 4394 4296 58 40

24H,0‐24 4461 4363 58 40

Peak Flow

AM/PM

Am 11:00 11:00 10:00 10:00

Peak 320 311 6 5

Pm 16:00 16:00 13:00 13:00

Peak 382 373 7 4

Time

0:00 14 14 0 0

1:00 5 5 0 0

2:00 4 4 0 0

3:00 2 2 0 0

4:00 8 8 0 0

5:00 35 34 0 0

6:00 91 90 0 0

7:00 146 143 1 2

8:00 216 210 4 3

9:00 241 233 6 2

10:00 294 283 6 5

11:00 320 311 6 4

12:00 324 316 5 3

13:00 344 333 7 4

14:00 375 366 5 4

15:00 375 367 5 3

16:00 382 373 5 3

17:00 333 328 3 2

18:00 288 285 2 2

19:00 265 261 2 2

20:00 164 163 1 1

21:00 117 116 1 0

22:00 74 74 0 0

23:00 44 44 0 0

Totals

Peaks

Detail

Egmond aan Zee E7 Sportlaan ‐ Naar Egmonderstraatw & Naar de Watertorenwg

Site Number: 10031290

From Mon 19 Sep 2016 To Sun 09 Oct 2016

Class FHWA Summary (Mon To Fri)

Local Events Removed, Global Events ‐ Level 1 Removed



Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 5 Day 7 Day

Av Av Av Av Av Av Av Av Av

Range

12H,7‐19 1649 1606 1692 1598 1781 1870 1897 1665 1728

16H,6‐22 1967 1917 2014 1905 2146 2189 2132 1990 2039

18H,6‐24 2011 1956 2063 1948 2249 2260 2164 2045 2093

24H,0‐24 2061 2002 2107 1998 2294 2310 2207 2092 2140

AM/PM

AM 11:00 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00

Value 154 143 156 154 186 203 169 159 166

PM 14:00 15:00 15:00 15:00 14:00 13:00 15:00

Value 175 155 168 148 179 194 286 165 186

Time

0:00 7 7 7 8 6 18 20 7 10

1:00 2 2 1 2 3 7 7 2 3

2:00 1 2 2 2 2 6 6 2 3

3:00 1 0 0 1 2 3 3 1 1

4:00 9 3 3 6 5 4 3 5 5

5:00 29 32 31 30 29 11 4 30 24

6:00 71 75 69 78 71 14 8 73 55

7:00 109 108 101 112 96 29 14 105 81

8:00 135 139 149 140 129 77 38 138 115

9:00 134 125 142 147 166 151 99 143 138

10:00 147 126 156 154 186 203 139 154 159

11:00 154 143 149 140 154 182 169 148 156

12:00 146 131 150 128 139 170 205 139 153

13:00 161 147 156 141 162 194 226 154 170

14:00 175 148 164 142 179 193 225 162 175

15:00 145 155 168 148 168 184 286 157 179

16:00 129 142 143 138 158 193 210 142 159

17:00 118 119 118 108 135 164 174 120 134

18:00 98 121 97 100 110 130 112 105 110

19:00 115 115 112 113 126 128 95 116 115

20:00 73 74 87 73 94 104 87 80 85

21:00 58 47 53 43 73 72 46 55 56

22:00 26 25 31 32 64 47 22 35 35

23:00 18 14 19 11 39 25 10 20 19

Totals

PeakFlow

Detail

Sportlaan EaZ ri. Egmonderstraatweg

Site Number: 10031290

From Mon 19 Sep 2016 To Sun 09 Oct 2016

Vehicle Count Summary

Local Events Removed, Global Events ‐ Level 1 Removed



Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 5 Day 7 Day

Av Av Av Av Av Av Av Av Av

Range

12H,7‐19 1949 1889 2019 1820 2195 2468 2566 1974 2129

16H,6‐22 2247 2204 2329 2092 2562 2716 2759 2287 2415

18H,6‐24 2297 2258 2388 2160 2642 2799 2797 2349 2477

24H,0‐24 2314 2277 2409 2180 2663 2855 2848 2369 2507

AM/PM

AM 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

Value 187 170 168 157 174 247 298 171 200

PM 16:00 16:00 15:00 16:00 15:00 13:00 14:00

Value 229 247 236 235 258 302 361 241 267

Time

0:00 4 7 8 7 7 26 21 7 11

1:00 4 3 2 4 3 9 9 3 5

2:00 1 3 2 1 3 8 9 2 4

3:00 0 2 1 2 2 6 4 2 3

4:00 4 2 2 1 3 3 4 2 3

5:00 4 4 6 4 4 4 2 4 4

6:00 19 20 16 19 14 12 10 17 16

7:00 40 39 34 42 50 24 16 41 35

8:00 78 70 88 75 79 63 55 78 73

9:00 110 77 97 92 116 114 96 99 100

10:00 157 130 147 120 149 175 198 141 154

11:00 187 170 168 157 174 247 298 171 200

12:00 185 179 195 160 206 261 324 185 216

13:00 188 180 200 165 221 302 336 191 227

14:00 207 201 219 198 244 296 361 214 246

15:00 201 204 236 193 258 296 297 218 241

16:00 229 247 232 235 258 259 240 240 243

17:00 204 220 215 211 217 241 199 213 215

18:00 163 171 188 172 222 191 145 183 179

19:00 138 147 157 124 179 125 94 149 138

20:00 87 86 79 59 107 63 54 84 77

21:00 54 61 58 70 68 47 35 62 56

22:00 29 36 37 45 46 43 21 38 37

23:00 21 18 22 24 34 40 18 24 25

Totals

PeakFlow

Detail



Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 5 Day 7 Day

Av Av Av Av Av Av Av Av Av

Range

12H,7‐19 3598 3495 3711 3418 3976 4338 4463 3640 3857

16H,6‐22 4214 4121 4342 3997 4708 4905 4891 4276 4454

18H,6‐24 4308 4213 4451 4108 4890 5060 4961 4394 4570

24H,0‐24 4375 4279 4516 4178 4958 5165 5055 4461 4646

AM/PM

AM 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 11:00 11:00

Value 342 314 317 298 336 429 467 321 358

PM 14:00 16:00 15:00 16:00 15:00 13:00 14:00

Value 382 389 403 373 425 497 586 394 436

Time

0:00 11 13 15 16 13 44 41 14 22

1:00 6 5 3 6 5 16 16 5 8

2:00 2 5 4 3 4 14 15 4 7

3:00 2 2 1 3 4 9 7 2 4

4:00 13 5 5 7 8 7 7 8 8

5:00 33 36 37 34 33 15 7 35 28

6:00 90 95 85 97 85 26 18 91 71

7:00 149 147 135 154 146 53 30 146 116

8:00 213 209 236 215 208 139 93 216 188

9:00 244 202 239 239 282 265 194 241 238

10:00 303 256 303 274 336 378 337 294 312

11:00 342 314 317 298 329 429 467 320 356

12:00 331 310 345 288 345 431 529 324 368

13:00 348 327 356 306 383 497 563 344 397

14:00 382 349 383 340 423 489 586 375 422

15:00 346 359 403 341 425 480 583 375 420

16:00 358 389 375 373 416 452 450 382 402

17:00 322 340 333 319 352 405 373 333 349

18:00 260 292 285 272 332 321 257 288 288

19:00 253 262 269 237 305 253 189 265 253

20:00 161 160 166 133 201 168 141 164 161

21:00 112 108 111 112 141 119 81 117 112

22:00 55 60 68 76 110 90 42 74 72

23:00 39 32 41 35 73 65 28 44 45

PeakFlow

Detail

Totals
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INLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET

INLEIDING

In opdracht van de gemeente Bergen heeft Telwerk B.V. parkeeronderzoeken verricht in Egmond aan Zee.

ONDERZOEKSOPZET

De onderzoeken zijn gehouden op twee dagen:

> Dinsdag 27 september 2016: tussen 23:00 uur en 05:00 uur

> Donderdag 29 september 2016: tussen 23:00 uur en 05:00 uur

Het onderzoeksgebied is opgedeeld in secties: van straathoek tot straathoek. Gedurende de bovenstaande

onderzoekstijden en per onderzoeksdag is elke sectie eenmalig bezocht om de bezetting te bepalen.

Voorafgaand aan de onderzoeken is het onderzoeksgebied bezocht om de capaciteiten te kunnen bepalen.

De bezetting werd afgezet tegen de capaciteit en dat levert de gegevens over de parkeerbezetting.

BIJZONDERHEDEN

Parkeren in de berm is apart opgenomen in de rapportage.

         Telwerk B.V. - www.telwerkbv.nl Pagina 2



VISUELE WEERGAVE ONDERZOEKSGEBIED

       Telwerk B.V. - www.telwerkbv.nl Pagina 3



ONDERZOEKSRESULTATEN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Straatnaam Sectie/straatdeel Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

Boulevard Dr. W. Beckmanlaan-Pr.Marijkestr. 24 3 0 13% 0 2 0 8% 0

Noord Pr.Marijkelaan-Wilhelminastraat 65 11 0 17% 0 9 0 14% 0

Wilhelminastraat-Blv. Ir. De Vassy 19 10 0 53% 0 9 0 47% 0

Blv. Ir. De Vassy-Emmastraat 35 28 0 80% 0 27 0 77% 0

Emmastraat-Vuurtorenplein 35 27 0 77% 0 24 0 69% 0

Totaal 178 79 0 44% 0 71 0 40% 0

Pr. Beatrix- Wilhelminastr.-Dr.W.Beckmanlaan 53 7 0 13% 0 7 0 13% 0

straat

Totaal 53 7 0 13% 0 7 0 13% 0

Prins Bern- Wilhelminastr.-Dr.W.Beckmanlaan 56 33 0 59% 0 34 0 61% 0

hardstraat

Totaal 56 33 0 59% 0 34 0 61% 0

Zwartendijk Dr. W. Beckmanlaan-Einde vd weg 18 9 0 50% 0 7 0 39% 0

Totaal 18 9 0 50% 0 7 0 39% 0

Juliana- Dr. W. Beckmanlaan-Dennenlaan 14 12 1 93% 0 12 1 93% 0

straat Dennenlaan-Wilhelminastraat 23 22 0 96% 0 22 0 96% 0

Wilhelminastraat-Emmastraat 7 5 1 86% 0 5 1 86% 0

Emmastraat-Piet Heinstraat 11 7 0 64% 0 8 0 73% 0

Piet Heinstraat-3e Oosterberg 0 0 0 - 0 0 1 - 0

3e Oosterberg-Van Speijkstraat 3 1 0 33% 0 1 0 33% 0

Van Speijkstraat-Bergstraat 8 6 0 75% 0 8 0 100% 0

Bergstraat-Achterom 1 1 0 100% 0 1 0 100% 0

Achterom-Voorstraat 5 2 0 40% 0 4 0 80% 0

Totaal 72 56 2 81% 0 61 3 89% 0

Jan Dirk Dr. W. Beckmanlaan-Einde vd weg 25 14 0 56% 0 16 0 64% 0

Z'n Dal

Totaal 25 14 0 56% 0 16 0 64% 0

Watertoren- Voorstraat-Wilhelminastraat 12 12 0 100% 0 12 0 100% 0

weg Wilhelminastraat-P.J.Troelstraweg 22 11 0 50% 0 11 0 50% 0

P.J. Troelstraweg-Sportlaan 6 1 0 17% 0 1 0 17% 0

Sportlaan-De Bomschuit 0 0 0 - 0 0 0 - 0

De Bomschuit-J. Scholplantsoen 8 5 0 63% 0 3 0 38% 0

J. Scholplantsoen-De Bomschuit 19 8 0 42% 0 11 0 58% 0

De Bomschuit-De Logger 15 4 0 27% 0 2 0 13% 0

Totaal 82 41 0 50% 0 40 0 49% 0

De SchokkerJ. Scholplantsoen-Einde vd weg 31 30 0 97% 0 31 1 103% 0

Totaal 31 30 0 97% 0 31 1 103% 0

De Bom- Watertorenweg zuid- 54 12 0 22% 0 12 0 22% 0

schuit Watertorenweg-noord

Totaal 54 12 0 22% 0 12 0 22% 0

P-ter. Sprth. Watertorenweg-Einde vh terrein 90 7 0 8% 0 5 0 6% 0

Watertoren

Totaal 90 7 0 8% 0 5 0 6% 0

Boulevard Westeinde-Parallelweg 8 1 0 13% 0 0 0 0% 0

Ingenieur Parallelweg-Van Speijkstraat 29 23 0 79% 0 20 0 69% 0

de Vassy Van Speijkstraat-Vuurtorenplein 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Vuurtorenplein-Piet Heinstraat 11 10 0 91% 0 11 0 100% 0

Piet Heinstraat-Emmastraat 13 8 0 62% 0 10 0 77% 0

Emmastraat-T-splitsing 14 5 0 36% 0 7 0 50% 0

T-splitsing-Boulevard-Noord 25 14 0 56% 0 10 0 40% 0

T-splitsing-Wilhelminastraat 10 4 0 40% 0 5 0 50% 0

Totaal 110 65 0 59% 0 63 0 57% 0

0 t/m 74%

75% t/m 84%

85% t/m 100%

>100%
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ONDERZOEKSRESULTATEN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Straatnaam Sectie/straatdeel Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

Dorus Achterom-S. van de Plasstraat 7 7 2 129% 0 6 1 100% 0

Rijkers- S. vd Plasstraat-Van Speijkstraat 13 12 0 92% 0 13 0 100% 0

plein S. vd Plasstraat-3e Oosterberg 5 4 0 80% 0 5 0 100% 0

Totaal 25 23 2 100% 0 24 1 100% 0

Tromp- Voorstraat-Parkeerterrein 10 8 0 80% 0 7 0 70% 0

straat Parkeerterrein-Trompstraat 49 29 0 59% 0 32 0 65% 0

Parkeerterrein-Wilhelminastraat 11 8 0 73% 0 8 1 82% 0

Totaal 70 45 0 64% 0 47 1 69% 0

Prins Plevierenlaan-Duinstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Hendrik- Duinstraat-Voorstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

straat Voorstraat-Wilhelminastraat 6 5 0 83% 0 5 0 83% 0

Wilhelminastraat-P.van Kleefstraat 12 8 0 67% 0 9 0 75% 0

P. van Kleefstr.-P.J. Troelstraweg 2 2 0 100% 0 2 0 100% 0

P.J.Troelstraweg-Dr.W.Beckmanln 8 8 0 100% 0 8 0 100% 0

Totaal 28 23 0 82% 0 24 0 86% 0

Dr. Willem Wilhelminastraat-Prins Clausstraat 13 13 0 100% 0 12 0 92% 0

Dreesweg Pr. Clausstraat-P.J.Troelstraweg 7 6 0 86% 0 6 0 86% 0

Totaal 20 19 0 95% 0 18 0 90% 0

Plantsoen- Wilhelminastraat-Pr.Clausstraat 14 14 0 100% 0 13 0 93% 0

straat Pr.Clausstraat-P.J.Troelstraweg 9 7 0 78% 0 6 0 67% 0

Totaal 23 21 0 91% 0 19 0 83% 0

Westeinde Voorstraat-Boulevard Ir. de Vassy 13 7 0 54% 0 6 0 46% 0

Totaal 13 7 0 54% 0 6 0 46% 0

Boulevard- Trompenbergstraat-Westeinde 9 4 0 44% 0 3 0 33% 0

Zuid Parkeerterrein-Boulevard zuid 117 7 0 6% 0 4 0 3% 0

Totaal 126 11 0 9% 0 7 0 6% 0

Trompen- Zeeweg-Zuiderstraat 13 7 0 54% 0 9 0 69% 0

bergstraat

Totaal 13 7 0 54% 0 9 0 69% 0

Smidstraat Voorstraat-Noorderstraat 5 4 1 100% 0 4 0 80% 0

Noorderstraat-Parallelweg 3 3 0 100% 0 3 0 100% 0

Totaal 8 7 1 100% 0 7 0 88% 0

BakkerstraatZuiderstraat-Marinestraat 12 12 1 108% 0 12 3 125% 0

Totaal 12 12 1 108% 0 12 3 125% 0

Burgemees- Zuiderstraat-Marinestraat 7 7 0 100% 0 7 1 114% 0

ter Eyma- Marinestraat-Voorstraat 5 4 0 80% 0 5 0 100% 0

plein Parkeerterrein Burg. Eymaplein 23 24 0 104% 0 21 0 91% 0

Totaal 35 35 0 100% 0 33 1 97% 0

Torenstraat Zuiderstraat-Einde van de weg 6 4 0 67% 0 5 0 83% 0

Totaal 6 4 0 67% 0 5 0 83% 0

Schoolstr. Schinkelstraat-Voorstraat 12 11 0 92% 0 12 1 108% 0

Totaal 12 11 0 92% 0 12 1 108% 0

Schinkel- Schoolstraat-Ankerstraat 11 11 0 100% 0 11 0 100% 0

straat Ankerstraat-Duinstraat 0 0 1 - 0 0 0 - 0

Duinstraat-Voorstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Totaal 11 11 1 109% 0 11 0 100% 0

Agnesplein Voorstraat-Einde van het terrein 21 10 1 52% 0 15 1 76% 0

Totaal 21 10 1 52% 0 15 1 76% 0

P. van Wilhelminastraat-Pr.Hendrikstraat 39 29 0 74% 0 28 1 74% 0

Kleefstraat

Totaal 39 29 0 74% 0 28 1 74% 0

0 t/m 74%

75% t/m 84%

85% t/m 100%

>100%
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ONDERZOEKSRESULTATEN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Straatnaam Sectie/straatdeel Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

P. Schots- Voorstraat west-Voorstraat oost 68 45 0 66% 0 43 0 63% 0

manstraat

Totaal 68 45 0 66% 0 43 0 63% 0

Burg. Niele- Rooseveltstraat-Zeeweg 5 4 0 80% 0 4 0 80% 0

straat Zeeweg-Zuiderstraat 5 5 0 100% 0 5 0 100% 0

Totaal 10 9 0 90% 0 9 0 90% 0

Blauwe Admiraal de Ruyterweg-Torensduin 11 11 0 100% 0 11 0 100% 0

Distellaan

Totaal 11 11 0 100% 0 11 0 100% 0

Torensduin Zeeweg-Helmlaan 32 22 2 75% 0 19 0 59% 0

Helmlaan-Blauwe Distellaan 3 3 0 100% 0 3 0 100% 0

Blauwe Distellaan-Duindoornlaan 10 10 1 110% 0 10 1 110% 0

Duindoornlaan-Einde van de weg 9 9 1 111% 0 9 1 111% 0

Totaal 54 44 4 89% 0 41 2 80% 0

Helmlaan Admiraal de Ruyterweg-Torensduin 11 10 0 91% 0 10 0 91% 0

Totaal 11 10 0 91% 0 10 0 91% 0

Duindoorn- Admiraal de Ruyterweg-Torensduin 11 11 0 100% 0 11 0 100% 0

laan

Totaal 11 11 0 100% 0 11 0 100% 0

Kennedy- Churcilllaan-Zeeweg 143 77 2 55% 0 82 3 59% 0

boulevard

Totaal 143 77 2 55% 0 82 3 59% 0

Kerkstraat Voorstraat-Wilhelminastraat 18 14 0 78% 0 16 0 89% 0

Totaal 18 14 0 78% 0 16 0 89% 0

Eisen- Marshallstraat-Montgomerystraat 14 7 0 50% 0 8 0 57% 0

hower- Montgomerystraat-Zijarm 56 41 1 75% 0 44 2 82% 0

straat Zijarm Eijsenhowerstraat 16 16 0 100% 0 16 0 100% 0

Zijarm-Burgemeester Nielestraat 14 14 0 100% 0 14 0 100% 0

Totaal 100 78 1 79% 0 82 2 84% 0

Roosevelt- Burg. Nielestraat-Zijarm-Noord 29 22 1 79% 0 24 0 83% 0

straat Zijarm noord Rooseveltstraat 9 7 0 78% 0 9 0 100% 0

Zijarm noord-Zijarm midden 8 7 0 88% 0 6 0 75% 0

Zijarm midden Rooseveltstraat 19 17 0 89% 0 17 0 89% 0

Zijarm midden-Zijarm zuid 8 0 0 0% 0 1 0 13% 0

Zijarm zuid Rooseveltstraat 11 5 0 45% 0 5 0 45% 0

Zijarm zuid-Churchilllstraat 6 5 0 83% 0 4 0 67% 0

Totaal 90 63 1 71% 0 66 0 73% 0

Churchill- Parkeerterrein  Churchilllaan 144 16 0 11% 8 16 0 11% 8

laan Kennedy Boulevard-Rooseveltstr. 159 74 0 47% 0 71 0 45% 0

Totaal 303 90 0 30% 8 87 0 29% 8

Marshall- Churcilllaan-Eijsenhowerstraat 34 16 8 71% 0 16 12 82% 0

straat Eijsenhowerstraat-Zijarm zuidwest 10 10 0 100% 0 10 0 100% 0

Zijarm zuidwest 12 12 0 100% 0 12 0 100% 0

Zijarm zuidwest-Zijarm zuidoost 20 13 0 65% 0 14 0 70% 0

Zijarm zuidoost 5 5 0 100% 0 5 0 100% 0

Zijarm zuidoost-Rooseveltstraat 25 19 0 76% 0 22 0 88% 0

Zijarm noordwest 10 9 0 90% 0 9 0 90% 0

Zijarm noord midden 10 4 0 40% 0 5 0 50% 0

Zijarm noordoost 21 14 0 67% 0 15 0 71% 0

Totaal 147 102 8 75% 0 108 12 82% 0

0 t/m 74%  = 10 vakken bezet door bouw

75% t/m 84%  = 4 vakken bezet door bouw

85% t/m 100%

>100%
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ONDERZOEKSRESULTATEN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Straatnaam Sectie/straatdeel Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

Montgo- Eijsenhowerstraat-Einde vd weg 31 14 0 45% 0 15 0 48% 0

merystraat

Totaal 31 14 0 45% 0 15 0 48% 0

Truman- Rooseveltstraat-Einde van de weg 16 3 0 19% 0 3 0 19% 0

plein

Totaal 16 3 0 19% 0 3 0 19% 0

G. Berna- Rooseveltstraat-Einde van de weg 21 4 0 19% 0 6 0 29% 0

dotteplein

Totaal 21 4 0 19% 0 6 0 29% 0

Zeeweg Trompenbergstr.-Kennedy Boulev. 26 0 0 0% 0 0 0 0% 0

Kennedy Blv.-Burg. Nielestraat 69 35 0 51% 0 30 0 43% 0

Burg. Nielestraat-A. de Ruyterweg 57 47 0 82% 0 50 0 88% 0

A. de Ruyterweg-Sternlaan 46 34 0 74% 0 30 0 65% 0

Sternlaan-Plevierenlaan 19 11 0 58% 1 11 0 58% 0

Totaal 217 127 0 59% 1 121 0 56% 0

Admiraal Torensduin-Helmlaan 0 0 0 - 0 0 0 - 0

De Ruyter- Helmlaan-Blauwe Distellaan 6 5 0 83% 0 5 0 83% 0

weg Blauwe Distellaan-Duindoornlaan 8 7 0 88% 0 7 0 88% 0

Duindoornlaan-Sternlaan 7 4 0 57% 0 3 0 43% 0

Sternlaan-Plevierenlaan 12 2 0 17% 0 4 0 33% 0

A. de Ruyterweg parallelweg 9 8 0 89% 0 9 0 100% 0

Totaal 42 26 0 62% 0 28 0 67% 0

Meeuwen- Sternlaan-Plevierenlaan 12 10 0 83% 0 10 0 83% 0

laan

Totaal 12 10 0 83% 0 10 0 83% 0

Sternlaan Zeeweg-Meeuwenlaan 9 9 0 100% 0 8 0 89% 0

Meeuwenlaan-A. de Ruyterweg 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Totaal 9 9 0 100% 0 8 0 89% 0

Plevieren- Zeeweg-Meeuwenlaan 7 5 0 71% 0 4 0 57% 0

laan Meeuwenlaan-A. de Ruyterweg 8 4 0 50% 0 4 0 50% 0

Totaal 15 9 0 60% 0 8 0 53% 0

Zuider- Pompplein-Bakkerstraat 19 14 0 74% 0 14 0 74% 0

straat Bakkerstraat-Burg.Nielestraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Burg.Nielestraat-Burg.Eymaplein 8 7 0 88% 0 7 0 88% 0

Burg.Eymaplein-Schoolstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Totaal 27 21 0 78% 0 21 0 78% 0

Ankerstraat Schinkelstraat-Duinstraat 22 18 1 86% 0 18 2 91% 0

Totaal 22 18 1 86% 0 18 2 91% 0

Marinestraat Bakkerstraat-Burg. Eymaplein 3 1 6 233% 0 3 5 267% 0

Totaal 3 1 6 233% 0 3 5 267% 0

Voorstraat Smidstraat-Bakkerstraat 0 0 1 - 0 0 0 - 0

Bakkerstraat-Julianastraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Julianastraat-Schoolstraat 10 6 0 60% 0 9 0 90% 0

Schoolstraat-Trompstraat 8 2 0 25% 0 2 0 25% 0

Trompstraat-Agnesplein 14 2 0 14% 0 2 0 14% 0

Agnesplein-Prins Hendrikstraat 9 1 0 11% 0 1 0 11% 0

Prins Hendrikstraat-Kerkstraat 14 14 0 100% 0 14 0 100% 0

Kerkstraat-P. Schotsmanstraat 8 7 0 88% 0 6 0 75% 0

P.Schotsmanstraat-Watertorenwg 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Watertorenweg-P. Schotsmanstr. 0 0 0 - 0 0 0 - 0

P. Schotsmanstraat-Sportlaan 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Totaal 63 32 1 52% 0 34 0 54% 0

0 t/m 74%

75% t/m 84%

85% t/m 100%

>100%
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ONDERZOEKSRESULTATEN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Straatnaam Sectie/straatdeel Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

Duin- Schinkelstraat-Ankerstraat 17 13 2 88% 0 14 1 88% 0

straat Ankerstraat-Prins Hendrikstraat 24 21 0 88% 0 19 0 79% 0

Totaal 41 34 2 88% 0 33 1 83% 0

Noorder- Smidstraat-Visserstraat 19 16 5 111% 0 18 6 126% 0

straat Visserstraat-Voorstraat 1 1 0 100% 0 1 0 100% 0

Totaal 20 17 5 110% 0 19 6 125% 0

Visserstraat Noorderstraat-Einde van de weg 5 5 2 140% 0 5 1 120% 0

Totaal 5 5 2 140% 0 5 1 120% 0

Parallel- Blv. Ir. de Vassy-Smidstraat 6 6 0 100% 0 6 0 100% 0

weg Smidstraat-Bergstraat 5 5 0 100% 0 4 0 80% 0

Totaal 11 11 0 100% 0 10 0 91% 0

Bergstraat Parallelweg-Julianastraat 29 26 1 93% 0 25 0 86% 0

Totaal 29 26 1 93% 0 25 0 86% 0

Vuurtoren- Blv.Noord-Blv.Ir.de Vassy 21 19 0 90% 0 20 0 95% 0

plein

Totaal 21 19 0 90% 0 20 0 95% 0

Van Speijk- Blv. Ir. de Vassy-Julianastraat 29 19 2 72% 0 16 4 69% 0

straat

Totaal 29 19 2 72% 0 16 4 69% 0

Piet Blv. Ir. de Vassy-Julianastraat 48 42 3 94% 0 43 5 100% 0

Heinstraat

Totaal 48 42 3 94% 0 43 5 100% 0

Emmastraat Boulevard Noord-Blv. Ir. De Vassy 14 9 0 64% 0 10 0 71% 0

Blv. Ir. de Vassy-Julianastraat 51 45 0 88% 0 42 0 82% 1

Totaal 65 54 0 83% 0 52 0 80% 1

3e Ooster- Julianastraat-D.Reijkersplein 12 12 0 100% 0 12 0 100% 0

berg Doctor Reijkersplein-Trompstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Totaal 12 12 0 100% 0 12 0 100% 0

Wilhel- Blv. Noord-Prinses Beatrixstraat 21 3 0 14% 0 3 0 14% 0

minastraat Pr. Beatrixstraat-Blv. Ir. de Vassy 7 3 0 43% 0 2 0 29% 0

Blv. Ir. de Vassy-Pr. Bernardstraat 6 3 0 50% 0 4 0 67% 0

Pr. Bernardstraat-Julianastraat 20 14 0 70% 0 14 0 70% 0

Julianastraat-Trompstraat 31 26 0 84% 0 26 0 84% 0

Trompstraat-Pastoor van Kleeffstr. 14 11 0 79% 0 12 1 93% 0

Pastoor v. Kleeffstr.-Pr. Hendrikstr. 18 17 0 94% 0 16 0 89% 0

Pr. Hendrikstr.-Dr. W. Dreesweg 7 5 0 71% 0 6 0 86% 0

Dr.W.Dreesweg-Kerkstraat 6 6 1 117% 0 6 1 117% 0

Kerkstraat-Plantsoenstraat 5 5 0 100% 0 5 0 100% 0

Plantsoenstraat-Watertorenweg 11 5 0 45% 0 4 0 36% 0

Totaal 146 98 1 68% 0 98 2 68% 0

Prins Claus- Dr. W. Dreesweg-Plantsoenstraat 22 14 1 68% 0 13 0 59% 0

straat

Totaal 22 14 1 68% 0 13 0 59% 0

Pieter Jelle Pr. Hendrikstraat-Dr. W. Dreesweg 7 7 0 100% 0 7 0 100% 0

Troelstra- Dr. W. Dreesweg-Plantsoenstraat 28 25 1 93% 0 24 1 89% 0

laan Plantsoenstraat-Watertorenweg 10 2 0 20% 0 2 0 20% 0

Totaal 45 34 1 78% 0 33 1 76% 0

Dennenlaan Julianastraat-Dr. W. Beckmanlaan 28 22 1 82% 0 20 1 75% 0

Totaal 28 22 1 82% 0 20 1 75% 0

Pr. Marijke- Blv.Noord-Dr. W. Beckmanlaan 11 2 0 18% 0 1 0 9% 0

straat

Totaal 11 2 0 18% 0 1 0 9% 0

0 t/m 74%

75% t/m 84%

85% t/m 100%

>100%
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ONDERZOEKSRESULTATEN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

Straatnaam Sectie/straatdeel Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

Doctor Blv.Noord-Prinses Marijkestraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Wiardi Pr. Marijkestraat-Pr. Beatrixstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Beckman- Pr. Beatrixstraat-Pr. Bernardstraat 7 4 0 57% 0 2 0 29% 0

laan Pr.Bernardstraat-Einde van de weg 19 1 0 5% 0 1 0 5% 0

Pr. Bernardstraat-Julianastraat 11 5 0 45% 0 4 1 45% 0

Julianastraat-Jan Dirk Z'n Dal 8 3 0 38% 0 2 0 25% 0

Jan Dirk Z'n Dal-Dennenlaan 9 4 0 44% 0 3 0 33% 0

Dennenlaan-Prins Hendrikstraat 0 0 0 - 0 0 0 - 0

Pr. Hendrikstraat-J.Scholplantsoen 0 0 0 - 0 0 0 - 0

J. Scholplantsoen-Watertorenweg 24 19 0 79% 0 18 0 75% 0

Totaal 78 36 0 46% 0 30 1 40% 0

J. Schol- Dr. W. Beckmanlaan-De Schokker 28 21 3 86% 0 19 2 75% 0

plantsoen De Schokker-Watertorenweg 21 15 0 71% 0 12 0 57% 0

Totaal 49 36 3 80% 0 31 2 67% 0

Sport- Watertorenweg-Nollenweg 41 0 0 0% 0 0 0 0% 0

laan Nollenweg-Voorstraat 15 0 0 0% 0 0 0 0% 0

Totaal 56 0 0 0% 0 0 0 0% 0

De Logger Watertorenweg-Einde van de weg 37 33 3 97% 0 33 7 108% 0

Totaal 37 33 3 97% 0 33 7 108% 0

Achterom Julianastraat-Einde van der weg 8 5 0 63% 0 5 0 63% 0

Totaal 8 5 0 63% 0 5 0 63% 0

Schipper Dorus Rijkersplein-Trompstraat 9 7 0 78% 0 7 0 78% 0

vd Plasstr.

Totaal 9 7 0 78% 0 7 0 78% 0

TOTAALOVERZICHT
Cap.   Dinsdag 27-09-2016 Berm Donderdag 29-09-2016 Berm

Goed Fout % Goed Fout %

Totaal 3.445 1.982 57 59% 9 1.971 70 59% 9

0 t/m 74%

75% t/m 84%

85% t/m 100%

>100%
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Er bestaan plannen drie gebieden ten westen van Egmond aan den 
Hoef, gemeente Bergen, her in te richten. Omdat mogelijk 
beschermde natuurwaarden in de gebieden voorkomen is eerder 
ecologisch onderzoek verricht in 2005 en 2009 in (gedeeltes van) 
deze gebieden. 

In 2005 (DAMM & SLUIS, 2005) werden in het noordoostelijke 
deelgebied Rugstreeppadden aangetroffen. Tijdens deze inven‐
tarisatie werd ook het Bruin blauwtje gevonden (Rode lijst). In 2009 
(SLUIS, 2009) werden zowel in het noordoostelijke als het zuidelijke 
deelgebied Rugstreeppadden gevonden. 

Om het onderzoek naar de Rugstreeppad en andere soortgroepen te 
actualiseren heeft gemeente Bergen opdracht gegeven aan 
ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau Van der Goes en Groot een 
inventarisatie uit te voeren naar (beschermde) flora, broedvogels, 
Rugstreeppad, Zandhagedis en vleermuizen. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april‐oktober, 2016. Dit 
rapport doet verslag van het onderzoek. 

  
Ligging van de 
drie deelgebieden 
ten westen van 
Egmond aan den 
Hoef. 

±
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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 beschermde planten‐ en diersoorten binnen het 
onderzoeksgebied. 

1.3 Ligging van het onderzoeksgebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. Het 
gebied is gelegen oostelijk van Egmond aan Zee en westelijk van 
Egmond aan den Hoef. In noordelijke richting loopt het onder‐
zoeksgebied tot aan het buurtschap Wimmenum. Het gebied is tegen 
de duinrand gelegen en bestaat voornamelijk uit zandige bollen‐
velden en graslanden. Daarnaast liggen er kleine bosgedeelten en 
een voetbalvereniging met enkele gebouwen. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode beschreven volgens welke de 
verschillende soortgroepen zijn geïnventariseerd en welke factoren 
de onderzoeksresultaten kunnen hebben beïnvloed. In de hoofd‐
stukken 3 t/m 7 worden de resultaten besproken van de verschil‐
lende onderzochte soortgroepen. In hoofdstuk 8 wordt het algemene 
kader beschreven waarbinnen flora en fauna in Nederland zijn 
beschermd. Tot slot worden in hoofdstuk 9 de belangrijkste 
conclusies uit de resultaten genoemd. Tevens worden op grond van 
het geldende beschermingskader aanbevelingen gedaan hoe om te 
gaan met de gevonden resultaten. Na de conclusies volgt een lijst 
met geraadpleegde en relevante literatuur. 
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 2 Methode 

2.1 Flora 

Het doel van de inventarisatie was inzicht te krijgen in de aanwezig‐
heid van beschermde soorten (namen volgens VAN DER MEIJDEN, 2005). 
Tevens zijn een aantal anderszins interessante en typische planten‐
soorten gekarteerd. De inventarisatie heeft plaatsgevonden in de 
periode van begin april tot en met half juni. Er zijn drie inventarisatie‐
rondes uitgevoerd op 8 april, 18 mei en 14 juni 2016. Voor de 
abundantie is de classificatie uit Tabel 1 aangehouden. 

Tijdens de inventarisatie is het gehele gebied afgelopen en er is 
vooral gelet op beschermde soorten. Extra aandacht is gericht 
geweest op terreindelen met een, op grond van aanwezige biotopen, 
verhoogde potentie voor dergelijke soorten.  

 

 

2.2 Rugstreeppad 

Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de aanwezigheid 
van de Rugstreeppad en zijn voortplantingslocaties. Het onderzoek is 
uitgevoerd aan de hand van de ‘Soortenstandaard Rugstreeppad’ 
versie 2.0 van het Ministerie van EZ. 

Er zijn 3 avond‐/nachtbezoeken uitgevoerd op 11 april, 6 mei en 14 
juli 2016. De bezoeken zijn zoveel mogelijk tijdens vochtig en rustig 
weer uitgevoerd. Alle waarnemingen zijn op veldkaarten ingetekend. 
Ook tijdens het vleermuisonderzoek is steeds op roepende 
Rugstreeppadden gelet. 

Tijdens een nachtelijk bezoek worden de potentiële voortplantings‐
plaatsen opgezocht en worden roepende mannetjes geteld. Op 
paden en andere open plekken kunnen ’s nachts adulte dieren 
worden waargenomen. 

Voor de kaarten is de classificatie uit Tabel 4 aangehouden. 

2.3 Broedvogels 

Het doel van het broedvogelonderzoek was inzicht te krijgen in de 
aanwezige soorten, hun relatieve aantallen en hun verspreiding 

Abundantieklasse Aantal exemplaren

1  1
2  2‐5
3  6‐25
4  26‐50
5  51‐500
6  501‐5000
7  >5000

  
Abundantieklassen voor 
florakartering. 
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(namen volgens BIJLSMA ET AL., 2001). Het is uitgevoerd conform de 
landelijk gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid beschreven in de 
‘Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek’ (VAN DIJK & BOELE, 2011). 

In totaal zijn in de periode april t/m juni vijf bezoeken uitgevoerd, 
vroeg in de ochtend rond zonsopgang. Op dit tijdstip van de dag is de 
zangactiviteit van de meeste zangvogelsoorten het hoogst en worden 
dus de meeste waarnemingen gedaan. 

Het weer beïnvloedt de activiteit van vogels. Bij harde wind, neerslag, 
lage en ook hoge temperaturen zijn vogels minder actief. Geprobeerd 
is dergelijke omstandigheden tijdens de veldbezoeken zoveel moge‐
lijk te vermijden. Tijdens de bezoeken waren de weersomstandig‐
heden over het algemeen gunstig. Deze staan samen met de bezoek‐
datums in Tabel 2. 

Na het digitaliseren van alle geldige waarnemingen zijn deze met 
behulp van een door Van der Goes en Groot ontwikkeld programma 
geclusterd tot territoria, waarbij de SOVON‐criteria (VAN DIJK & BOELE, 
2011) werden gehanteerd. Vervolgens zijn deze territoria gecontro‐
leerd. 

Resultaat van de clustering is per soort een stippenkaart met alle 
aangetroffen broedvogelterritoria. 

2.4 Zoogdieren 

Incidentele waarnemingen van zoogdieren zijn genoteerd. Er is 
gericht onderzoek gedaan naar vleermuizen. 

2.4.1 Vleermuizen 

Het doel van het onderzoek is om de aanwezigheid en de versprei‐
ding 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 (VLEERMUISPROTOCOL, 2013). 

Door middel van veldwerk is de aanwezigheid en verspreiding van 
vleermuizen in het plangebied onderzocht. Er zijn 5 rondes afgelegd 
in de periode juni tot en met september 2016 (zie Tabel 3). Er is een 
extra ronde uitgevoerd rond half augustus om het zogenaamd 
‘middernachtzwerm‐gedrag’ van Gewone dwergvleermuis te 
onderzoeken. 

Bezoek  Datum 
Weersomstandigheden 

(Bewolking/Wind/Temperatuur (°C)) 

1  11 april 0/8, O3, 9 
2  1 mei 0/8, W1, 5 
3  18 mei 7/8, ZW3, 11 
4  14 juni 8/8, ZW3, 12 
5  25 juni 5/8, W2, 15 

  
Bezoekdatums en 
weersomstandigheden 
tijdens de veldbezoeken 
van de broedvogel‐
inventarisatie in 
onderzoeksgebied 
Egmond in 2016. 
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Door met daglicht te zoeken naar potentieel geschikte verblijfplaat‐
sen, vliegroutes en foerageergebieden, zijn potentiële gebieds‐
functies voor de aanwezige vleermuissoorten in kaart gebracht. Het 
feitelijke terreingebruik door vleermuizen is ’s nachts onderzocht 
door middel van langzaam surveilleren, afgewisseld met strategisch 
posten. Tijdens dit werk wordt continu gebruik gemaakt van bat‐
detectors met opnamefunctie (Pettersson D240x). Tijdens het 
onderzoek wordt regelmatig gewisseld tussen frequenties op de 
detector. De bezoeken zijn afgelegd door één persoon. In de open 
gebieden rond Egmond wordt vooral gebruik als foerageergebied en 
mogelijk vliegroutes verwacht. Dit gebruik is goed te onderzoeken 
door één waarnemer. Er zijn weinig geschikte plekken voor verblijf 
aanwezig zoals bomen met diepe holtes of bebouwing. 

De eerste drie bezoeken in het voorjaar en aan het begin van de 
zomer zijn mede gericht geweest op het in kaart brengen van 
zwermactiviteit bij kraamkolonies. Eén van de rondes vond plaats in 
de vroege ochtend om ook te kijken naar het voorkomen van 
zomerkolonies van Gewone dwergvleermuis. 

Het vierde bezoek in augustus is mede gericht geweest op het 
vaststellen van middernachtelijke zwermactiviteit van Gewone 
dwergvleermuis. Deze zwermactiviteit vormt een sterke aanwijzing 
voor de aanwezigheid van een winterverblijf. 

De laatste drie bezoeken zijn mede gericht geweest op het vast‐
stellen van paarverblijven en baltsactiviteit. Een paarverblijf kan ook 
als winterverblijf dienst doen. 

Tijdens alle veldbezoeken is gekeken naar terreingebruik van 
vleermuizen in het plangebied. Men moet dan denken aan het in 
kaart brengen van vliegroutes en foerageergebieden. 

In afwijking van het vleermuisprotocol is geen onderzoek naar 
winterverblijven uitgevoerd. Door te letten op het optreden van 
middernachtzwermactiviteit en vooral de aanwezigheid van paar‐
verblijven is onderzocht of mogelijk sprake is van winterverblijven in 

Datum  Tijd 
Weersomstandigheden 

(Bewolking, Wind, 
Temperatuur (°C)) 

Opzet 

1 juni 2016  03:25 – 5:33  6/8, N3, 19 
Kraamkolonies, zomerkolonies GD, overig 

gebruik 

14 juli 2016  03:00 – 05:00  3/8, NW3, 15 
Kraamkolonies, zomerkolonies GD, overig 

gebruik 

18 augustus 2016  22:30 – 00:30  0/8, O3, 18 
evt. kraam‐ en zomerkolonies, 

middernachtzwermen (winterverblijf), 
begin paarverblijven, overig gebruik 

8 september 2016  22:21 – 00:20  0/8, ZW3, 20 
paarverblijven, evt. zomerkolonies, overig 

gebruik 

29 september 2016  20:00 – 22:00  7/8, ZW3, 16 
paarverblijven, evt. zomerkolonies, overig 

gebruik 

  
Overzicht en informatie 
van de veldbezoeken 
ten behoeve van het 
vleermuisonderzoek in 
onderzoeksgebied 
Egmond drie gebieden 
in 2016. 
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het plangebied. In de winterperiode zijn winterverblijven zeer 
moeilijk vast te stellen. Het gaat vaak om diepe holtes, spouwmuren 
en ruimtes die aanwezig zijn in daken die niet of zeer slecht 
bereikbaar zijn en waar het risico bestaat dat verstoring optreedt. 
Om die reden is afgeweken van het vleermuisprotocol en is in de 
wintermaanden geen onderzoek uitgevoerd. 

In Tabel 3 zijn de bezoekdatums en –tijden, weersomstandigheden 
en aandachtpunten weergegeven. 

2.5 Reptielen 

2.5.1 Zandhagedis 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode waarin Zand‐
hagedissen actief zijn, van april tot en met half september. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de ‘Soortenstandaard Zandhagedis 
versie 2.0’ van het Ministerie van EZ. Er zijn 3 veldbezoeken 
uitgevoerd in de periode april‐mei (11 april, 1 mei en 18 mei), bij 
gunstig weer met relatief hoge temperatuur en weinig wind. Tijdens 
het flora‐onderzoek, maar ook tijdens het broedvogelwerk is steeds 
gelet op Zandhagedis zonder hier specifiek onderzoek naar te doen. 

Reptielen als Zandhagedissen zijn voornamelijk actief onder zonnige 
en warme omstandigheden. Hierbij zijn vooral ochtendbezoeken 
belangrijk omdat de dieren geruime tijd nodig hebben voordat de 
lichaamstemperatuur optimaal is. In de opwarmperiode vluchten ze 
minder snel en zijn dan relatief makkelijk waar te nemen. 

Kansrijke plaatsen om Zandhagedissen waar te nemen zijn over‐
gangssituaties van struweel naar open plekjes met mos of kaal zand. 
Hierbij geven Zandhagedissen de voorkeur aan open struweel met 
struiken als Duindoorn en Kruipwilg. Ook kan men Zandhagedissen 
aantreffen in een structuurrijke Helmvegetatie. Daarbij zijn locaties 
met een goede instraling van de zon favoriet, omdat de dieren zich 
daar snel kunnen opwarmen. 

 

 

Het is erg belangrijk dat men zich tijdens de inventarisatie rustig 
beweegt, tegen de zonrichting in loopt en de omgeving afzoekt op 
door de zon beschenen plaatsen. Hierbij moet minstens op een 
afstand van ruim vijf meter de veldsituatie ingeschat worden. Dit is 
vooral belangrijk omdat Zandhagedissen goed kunnen zien. Indien de 

  
Abundantieklassen voor 
faunakartering. 

Abundantieklasse Aantal exemplaren

1  1
2  2‐5
3  6‐10
4  11‐20
5  >20
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waarnemer op afstand wordt opgemerkt verdwijnen de dieren rustig 
en geluidloos in de dekking, waardoor ze moeilijk of niet meer 
waargenomen kunnen worden. Zoals eerder besproken speelt de 
omgevingstemperatuur een belangrijke rol bij het vluchtgedrag. 

Voor de kaarten is de classificatie uit Tabel 4 aangehouden. 
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 3 Flora en vegetatie 

In het onderzoeksgebied Egmond is één zwaarder beschermde 
plantensoort gevonden. Het betreft de Blauwe zeedistel, genoemd in 
tabel 2 van de flora‐ en faunawet (zie §8.1.4). Tevens werd de licht 
beschermde Gewone vogelmelk op een aantal plekken aangetroffen. 
Naast deze beschermde soorten zijn een aantal interessante 
duinplanten en stinzenplanten gestipt. 

De verspreiding van de soorten en vegetaties binnen het onderzoeks‐
gebied is weergegeven in drie kaarten in Bijlage 1. Hierbij is onder‐
scheid gemaakt tussen beschermde soorten, typische duinsoorten en 
stinzenplanten. In Tabel 5 staan al de gekarteerde soorten genoemd. 

Hieronder wordt het voorkomen van de aangetroffen beschermde 
ofwel anderszins interessante planten besproken. Daarbij wordt een 
relatie gelegd met het voorkomen van deze soorten en vegetaties 
elders in Nederland. 

3.1 Beschermde soorten 

Blauwe zeedistel 
In Egmond werd de Blauwe zeedistel slechts op één plek in het 
noordelijk deel van het gebied gevonden. De soort komt hier met 
enkele exemplaren voor. 

De Blauwe zeedistel is een middelgrote tweejarige‐ tot meerjarige 
zomerbloeier. De plant ziet er uit als een distel maar behoort tot de 
familie van de schermbloemen. 

De Blauwe zeedistel is een typische plant van de zeereep en heeft 
een voorkeur voor open stuivend kalkrijk duinzand. Voor zijn 

  
Vastgestelde soorten 
beschermde en 
anderszins interessante 
planten in Egmond in 
2016. 

Soort  Aantal Beschermd FF‐wet

Beschermd

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel  Tabel 2

Duinsoorten

Anthyllis vulneraria Wondklaver 
Cakile maritima Zeeraket 
Cynoglossum officinale Veldhondstong 
Equisetum hyemale Schaafstro 
Helictotrichon pubescens Zachte haver 
Lycium barbarum Boksdoorn 
Milium vernale Ruw gierstgras 
Myosotis ramosissima Ruw vergeet‐mij‐nietje 
Orobanche picridis Bitterkruidbremraap 
Silene conica Kegelsilene 
Silene nutans Nachtsilene 

Stinzenplanten

Allium paradoxum Armbloemig look 
Chionodoxa siehei Grote sneeuwroem 
Fritillaria imperialis Keizerskroon 
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk  Tabel 1



Inventarisatie 3 gebieden in Egmond 

Van der Goes en Groot  ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau  2016‐31 

14

stikstofvoorziening is de plant aangewezen op materiaal van elders. 
Van nature is dat aanspoelsel maar ook door mensen geleverd 
materiaal als strooisel langs duinpaden voldoet. 

De Blauwe zeedistel komt vrijwel alleen aan de kust voor en dan met 
name langs de Noordzeekust. Sporadisch komt deze decoratieve 
plant als relict ook in het IJsselmeergebied voor. De Blauwe zeedistel 
werd (vroeger) veel geplukt en is daarom beschermd. 

Gewone vogelmelk 
Gewone vogelmelk bloeit in de tweede helft van de lente met fraaie 
witte schermvormige bloemtrossen. De lange smalle bladeren 
hebben een witte middenstreep. 

Deze lelieachtige plant groeit zowel in bossen als in grasland. Gewone 
vogelmelk komt ook voor in licht beschaduwde bermen en 
vermenigvuldigt zich door middel van nevenbollen. In wegbermen 
profiteert zij van grondverzet. Verder staat de soort vaak op dijk‐ en 
bermtaluds waar enige erosie het vrijkomen van de nevenbollen 
bevordert. 

In Nederland is deze plant vrij algemeen en lijkt zij de laatste jaren 
vooruit te gaan. Verwildering vanuit tuinen (of vanuit kweek in 
bollengebieden) levert hieraan mogelijk een bijdrage. 

3.2 Duinflora 

In het noordelijk deel van het voetbalveldencomplex ligt tegen de 
duinen een strook met zeer typische duinflora. Deze vegetatie is te 
typeren als habitattype ‘grijze duinen‐kalkrijk’ (H2130A). De duin‐
strook ligt weliswaar net buiten het naastgelegen Natura 2000‐

Blauwe zeedistel op de parkeerplaats in het noorden van het plangebied.
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gebied maar heeft dezelfde kwaliteit en beïnvloeding ervan kan 
vergunningplichtig zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet 
(externe werking). 

3.3 Stinzenflora 

Langs de bosrand van het fietspad Van Oldenborghweg zijn een 
aantal soorten stinzenplanten en bolgewassen gestipt. Hieronder ook 
de Gewone vogelmelk die licht beschermd is. Er werden geen zwaar 
beschermde stinzenplanten aangetroffen, zoals bijvoorbeeld Daslook. 

Grijs duin op de rand van het plangebied.

Bosstrook met stinzenplanten in het plangebied. 
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De verspreiding van de stinzen is waarschijnlijk gedeeltelijk terug te 
voeren op verwildering van planten gekweekt op de nabijgelegen 
bollenvelden. 

 

 

 

 

 

   

Zachte haver komt verspreid en vrij algemeen voor in het plangebied.
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 4 Rugstreeppad 

In‐ en rond de onderzochte gebieden van Egmond is de Rugstreeppad 
incidenteel vastgesteld. Er werden geen koren van de soort binnen 
de begrenzing van het plangebied gehoord maar wel op gehoor‐
afstand vanaf het plangebied naar het zuiden en in het aanliggend 
duingebied. Tijdens de 4e vleermuisronde werd tevens een Rug‐
streeppad aangetroffen op het terrein van de voetbalvereniging. De 
verspreiding van de aangetroffen Rugstreeppadden is te vinden in 
Bijlage 2. 

Gezien de waarneming op het terrein van de voetbalvereniging wordt 
geconcludeerd dat de soort in ieder geval incidenteel voorkomt in het 
onderzoeksgebied. De geringe afstand waarop dieren zijn gehoord en 
het gegeven dat de soort erg mobiel is, maakt het waarschijnlijk dat 
met regelmaat dieren in de onderzoeksgebieden aanwezig zullen zijn. 
Er is geen sprake van voortplantingswater in het plangebied. Her en 
der zijn wel zandige plekken aanwezig waar Rugstreeppad zou 
kunnen overwinteren, bijvoorbeeld in de strook duinvegetatie 
beschreven in hoofdstuk 3. 

Bij eventueel toekomstig graafwerk zouden de omstandigheden in 
het plangebied sterk kunnen verbeteren waardoor verdere intrek in 
het terrein mogelijk is. 

De zwaar beschermde Rugstreeppad is een echte pioniersoort. De 
dieren prefereren als landbiotoop kale, ruderale gronden zoals bouw‐
terreinen of zandopspuitingen. De soort is erg mobiel en kan 
zodoende snel nieuwe gebieden ontdekken en koloniseren. Aan het 
voortplantingswater stelt de Rugstreeppad weinig eisen. Het bestaat 
meestal uit (tijdelijk aanwezige) geïsoleerde, ondiepe wateren zonder 
al te veel predatoren zoals vissen en roofinsecten. Plassen of wateren 
die periodiek droogvallen zijn zeer geschikt omdat waterroofdieren 
hierin weinig voorkomen. 

Het is niet ondenkbaar dat op zandige plekjes in het plangebied 
Rugstreeppad mogelijkheden heeft voor overwintering. 
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 5 Zandhagedis 

Er werden geen Zandhagedissen waargenomen in het plangebied. 
Over het algemeen is het plangebied ook niet geschikt voor deze 
soort omdat het te beschaduwd en te bebost is, ofwel bestaat uit 
intensief akkerland of grasland zonder vegetatiestructuur. 

De enige uitzondering is de duinstrook beschreven in hoofdstuk 3. 
Deze vegetatie is wél geschikt voor de soort, ondanks dat geen waar‐
nemingen werden gedaan. Gezien het aanwezige biotoop en de 
ligging grenzend aan het duingebied kan de soort hier zeker worden 
verwacht. 

Omdat in het nabijgelegen duingebied de soort veel voorkomt is ook 
het incidenteel voorkomen in andere delen van het plangebied niet 
geheel uit te sluiten. Gezien de uitgevoerde inventarisatie zal het niet 
om regelmatig voorkomen gaan en kan hierbij niet van permanent 
gevestigde of goed ontwikkelde populaties worden gesproken. 

 

 

 

De duinvegetatie aan de noordkant van de voetbalvereniging is geschikt voor 
Zandhagedis en overwinterende Rugstreeppadden. 
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 6 Broedvogels 

In totaal zijn van 24 soorten 64 territoria vastgesteld (zie Tabel 6). De 
verspreidingskaarten van de vastgestelde broedvogels zijn te vinden 
Bijlage 3. 

De in de verspreidingskaarten weergegeven territoriumstippen liggen 
meestal op de locatie van de waarneming met de hoogste broed‐
zekerheidscode binnen de datumgrenzen. Vaak is sprake van 
meerdere waarnemingen die samen een territorium vormen. De stip 
geeft meestal niet de locatie van een eventueel nest aan. Het gebied 
rondom de territoriumstip dat voldoet aan de eisen die de 
desbetreffende soort aan zijn leefgebied stelt is onderdeel van het 
territorium. De grootte van het territorium hangt af van de soort en 
de kwaliteit van het leefgebied. 

6.1 Hoofdgroepen en Rode Lijst 
De vastgestelde broedvogels zijn hieronder gerangschikt naar ecolo‐
gische hoofdgroep (SIERDSEMA, 1995). 

Watervogel en moerasvogelss 
Nijlgans en Waterhoen (2 soorten, 4 territoria). 

Akker‐ en weidevogels 
Veldleeuwerik en Gele kwikstaart (2 soorten, 3 territoria). 

Vogels van struwelen en jong bos 
Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Merel, Grasmus, Zwartkop, 
Fitis en Staartmees (8 soorten, 24 territoria). 

Vogels van opgaand bos en bosranden 
Houtduif, Grote bonte specht, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, 
Boomkruiper, Zwarte kraai, Vink en Groenling (9 soorten, 28 
territoria). 

Vogels van erven en bebouwing 
Stormmeeuw, Witte kwikstaart en Kauw (3 soorten, 5 territoria). 

  
Aantal territoria van 
broedvogels in Egmond‐
3 gebieden in 2016. 
Soorten met een * staan 
vermeld op de Rode 
Lijst. 

Soort  Aantal Soort Aantal

Nijlgans  3 Grasmus  2
Waterhoen 1 Zwartkop  5
Stormmeeuw 1 Tjiftjaf 4
Houtduif  5 Fitis 1
Grote bonte specht 1 Staartmees  1
Veldleeuwerik* 1 Pimpelmees  2
Gele kwikstaart* 2 Koolmees  4
Witte kwikstaart 1 Boomkruiper  2
Winterkoning 7 Kauw 3
Roodborst 2 Zwarte kraai  1
Nachtegaal* 1 Vink 6
Merel  5 Groenling  3

Aantal soorten 24 Aantal territoria 64
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De meeste soorten broedvogels in het onderzoeksgebied behoren tot 
de algemeen in Nederland voorkomende bos‐ en struweelvogels. In 
de omgeving van Alkmaar broedt de Stormmeeuw vaak op daken. 

Van de 24 vastgestelde broedvogels komen er drie voor op de ‘de 
‘Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels’ (VAN BEUSEKOM ET AL, 
2005). Het betreft de Veldleeuwerik (gevoelig), de Gele kwikstaart 
(gevoelig), en de Nachtegaal (kwetsbaar). 

6.2 Niet‐broedvogels 
Van enkele soorten voldeden de verzamelde waarnemingen niet aan 
de criteria voor het vaststellen van een geldig territorium. Het betreft 
de Wilde eend (paar op 14 juni), Buizerd (paar op 11 april) en 
Scholekster (paar op 11 april). 

6.3 Jaarrond beschermde broedvogels 
De verblijfplaatsen van geen van de aangetroffen broedvogelsoorten 
zijn jaarrond beschermd. 

6.4 Soortbesprekingen 
Per vogelsoort wordt hieronder de verspreiding en de ontwikkeling 
van het aantal broedparen in het onderzoeksgebied nader toegelicht. 
Alle Rode Lijst‐soorten worden besproken. Verder zijn alleen die 
soorten in de soortbespreking opgenomen, waarover nadere 
bijzonderheden te vermelden zijn. 

Veldleeuwerik (1, Rode Lijst: gevoelig) 
Ten zuiden van de Egmonderstraatweg werd in een perceel een 
territorium vastgesteld. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de Veldleeuwerik de 
meest wijdverspreide broedvogel van Nederland. Sindsdien zijn de 
aantallen gedecimeerd, vooral als gevolg van intensivering van de 
landbouw. Sinds 1990 is sprake van een matige afname en nam de 
stand met nog eens ruim 60% af. 

Gele kwikstaart (2, Rode Lijst: gevoelig) 
Eveneens ten zuiden van de Egmonderstraatweg werden in een 
perceel twee territoria vastgesteld. 

Sinds 1990 is de landelijke trend van de Gele kwikstaart stabiel. Sinds 
2004 is sprake van een matige toename. 

Nachtegaal (1, Rode Lijst: kwetsbaar) 
Ten zuiden van de Egmonderstraatweg werd aan de rand van het 
gebied in een struweel een territorium vastgesteld. De duinen langs 
de kust vormen een belangrijk gebied voor deze soort. 

Sinds 1990 is de landelijke stand van deze Rode Lijst‐soort aan 
schommelingen onderhevig en is sprake van een matige afname. 
Sinds 2003 is de stand stabiel. 
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 7 Zoogdieren 

7.1 Vleermuizen 
In Gebiedsnaam zijn 2 soorten vleermuizen vastgesteld. In Tabel 7 
staan de aangetroffen soorten. De verspreidingskaart van de 
aangetroffen vleermuizen met te onderscheiden gebruiksfuncties 
staat in Bijlage 4. 

Over het algemeen was sprake van een vrij slechte vleermuis‐
activiteit. Slechts op een aantal plekken werd meer activiteit 
waargenomen. Er werden vooral foeragerende en langsvliegende 
exemplaren waargenomen. Verblijfplaatsen in bomen of gebouwen 
zijn niet gevonden. Ook in‐ en rond de onderzochte sporthal die deel 
uitmaakt van het plangebied, werd geen activiteit waargenomen die 
duidt op mogelijk verblijf van vleermuizen in dit gebouw. 

Per soort wordt hieronder het voorkomen van de aangetroffen 
vleermuizen in het plangebied kort toegelicht en worden de leefwijze 
van de waargenomen vleermuizen in Nederland geschetst. 

Gewone dwergvleermuis 
In het onderzoeksgebied werd de Gewone dwergvleermuis vooral 
aangetroffen in het centrale gedeelte van het gebied. Rond de 
boomrand langs de Van Oldenborghweg werd regelmatig 
foerageergedrag waargenomen. 

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 over‐
winterende dieren, die zich dan meestal in kleinere groepen 
ophouden, vaak onvindbaar. Een sterke aanwijzing voor dergelijke 
winterverblijven is het voorkomen van zogenaamde midder‐
nachtelijke 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 niet direct aan een paarverblijf‐
plaats te koppelen. 

  
Vastgestelde soorten 
vleermuizen met 
bijbehorende indicatie 
van de aantallen in 
Egmond in 2016. 

Soort  Aantal  Beschermd

Gewone dwergvleermuis 10 tallen  x (HR IV)
Laatvlieger enkele  x (HR IV)
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Foerageergebieden bevinden zich overwegend in besloten tot half‐
open landschap binnen enkele kilometers van de (zomer)verblijven. 
Het foerageergebied wordt via vaste en veelal beschutte vliegroutes 
bereikt, zoals bomenlanen, boszomen en watergangen. 

Laatvlieger 
In de onderzoeksgebieden rond Egmond werd de soort incidenteel 
aangetroffen in het noordelijk deel. Het betrof overvliegende 
exemplaren. 

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. 

7.2 Overige zoogdieren 
In de laatste vleermuisronde werd en vos waargenomen. Er werden 
sporen gezien van Konijn en Mol. Tijdens het broedvogelonderzoek 
werden af en toe hazen gezien. 
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 8 Wetgeving 

8.1 Flora‐ en faunawet 

De Flora‐ en faunawet is het nationale wettelijke kader dat de 
soortbeschermende bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn in nationaal recht heeft omgezet. 

De soortenlijst die volgt uit deze bepalingen is door de Minister van 
EZ aangevuld met een extra aantal landelijk te beschermen soorten. 

8.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Flora‐ en faunawet is de zorgplicht 
(artikel 2), die stelt “dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 
flora en fauna 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.” 

8.1.2 Verbodsbepalingen 

De Flora‐ en faunawet bepaalt dat het verboden is: 

 Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, 
te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, 
te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van 
hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of 
met het oog daarop op te sporen, dan wel opzettelijk te veront‐
rusten (artikel 9 en 10); 

 Verder is het verboden van beschermde diersoorten nesten, holen 
of andere voortplantings‐ of vaste rust‐ of verblijfplaatsen te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen of te verstoren (artikel 11) 
en iets dergelijks geldt voor eieren (artikel 12). 

8.1.3 Vrijstellingen 

De Mol is vrijgesteld van de verboden van de artikelen 9 t/m 11 en 
daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis vrijgesteld in of 
op gebouwen of daarbij behorende erven. 

Er zijn daarnaast nog een aantal andere algemene soorten aan‐
gewezen die vrijgesteld zijn van de verboden van de artikelen 8 t/m 
12, indien werkzaamheden worden verricht in het kader van 
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik of van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor deze 
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soorten hoeft dan geen ontheffing te worden aangevraagd, maar de 
zorgplicht blijft onverminderd gelden. Dit wordt het ‘lichte bescher‐
mingsregime’ genoemd, geldend voor de zogenaamde ‘Tabel 1‐
soorten’ (zie kader ‘Tabellen van de Flora‐ en faunawet’. Voor een 
precies overzicht van soorten in de tabellen zie: 
http://www.dasenboom.nl/pdf/soorten%20FFW%20tabel%203.pdf 
of http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=37183 of 
http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=41764). 

8.1.4 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het aanleggen van 
woningbouw‐ of 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 
plaatsvindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing volgens artikel 
75 van de Flora‐ en faunawet verkregen worden. 

Als er beschermde soorten voorkomen uit Tabel 2 of Tabel 3 (zie 
kader ‘Tabellen van de Flora‐ en faunawet’) én als het niet mogelijk is 
door middel van verzachtende en/of compenserende maatregelen 
schade aan deze natuurwaarden te voorkomen, dan is ontheffing 
vereist. 

Als door het nemen van voldoende verzachtende en/of 
compenserende maatregelen geen schade optreedt (te beoordelen 

Kader 
Tabellen van de Flora‐ 
en faunawet 

Tabel  Omschrijving

Tabel 1  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud”, “bestendig gebruik” of “ruimtelijke 
ontwikkeling”, geldt een vrijstelling voor de soorten uit Tabel 1.Voor 
deze activiteiten hoeft dan geen ontheffing aangevraagd worden. 
Voor andere dan hierboven genoemde activiteiten is voor de soorten uit 
Tabel 1 wel een ontheffing nodig. 

Tabel 2  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud”, “bestendig gebruik” of “ruimtelijke 
ontwikkeling”, geldt een vrijstelling voor de soorten in Tabel 2, mits 
activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd op basis van een door de 
Minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. 
Als de functionaliteit van de voortplantings‐, rust‐ en/of vaste 
verblijfplaats niet kan worden gegarandeerd en men niet in het bezit is 
van een dergelijke gedragscode, is voor de soorten in Tabel 2 een 
ontheffing nodig. 

Tabel 3  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud” of “bestendig gebruik”, geldt een 
vrijstelling voor de soorten in Tabel 3 mits activiteiten aantoonbaar 
worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode. 
Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“ruimtelijke ontwikkeling”, en de functionaliteit van de voortplantings‐, 
rust‐ en/of vaste verblijfplaats kan niet worden gegarandeerd, dan is 
voor Tabel 3‐soorten een ontheffing nodig. 
Ook voor vogels geldt deze zware toets. 
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door het Ministerie van EZ!), hoeft geen ontheffing te worden 
verkregen. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be‐
oordeeld door het bevoegde gezag (Ministerie van EZ) op grond van 
de volgende punten per beschermingsregime of soortgroep: 

Tabel 2 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Tabel 3 én voorkomend in Bijlage IV Habitatrichtlijn 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals bescherming flora en fauna, 

volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van 
groot openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten? 

 Zijn er bevredigende alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Tabel 3, niet voorkomend in Bijlage IV Habitatrichtlijn 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals onder andere eerder genoemde 

belangen of een belang in de vorm van het uitvoeren van 
werkzaamheden in verband met ruimtelijke inrichting en 
ontwikkeling? 

 Zijn er, bevredigende, alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Broedvogels (zie §8.1.6) 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals bescherming van flora en fauna, 

veiligheid van het luchtverkeer, bedreiging van de 
volksgezondheid of openbare veiligheid? 

 Zijn er bevredigende alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Voor een overzicht van de soorten van Bijlage IV zie: 

http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv
.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33&legislation=&ve
rsion=xls. 

8.1.5 Gedragscode 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader 
van natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud en van 
bestendig gebruik voor de Tabel 2‐ en 3‐soorten en ook voor vogels 
geen ontheffing te worden aangevraagd, mits aantoonbaar wordt 
gewerkt met deze gedragscode. Het is ook mogelijk te werken 
conform een dergelijke goedgekeurde gedragscode zonder deze zelf 
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te hebben opgesteld. Te beïnvloeden soorten dienen dan wel in de 
gebruikte gedragscode te worden behandeld! 

Bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting hoeft voor Tabel 2‐soorten geen ontheffing te worden 
aangevraagd wanneer men in het bezit is van (of aansluit bij) een 
door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. 

8.1.6 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. 

Vogelnesten die buiten het broedseizoen in gebruik zijn vallen onder 
de definitie van vaste rust‐ of verblijfplaatsen en zijn daarom jaarrond 
beschermd. 

Van enkele soorten zijn de nesten jaarrond beschermd. 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, wel 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 door 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 en er geen onthef‐
fing nodig is, kunnen deze middels een ontheffingsaanvraag worden 
voorgelegd aan het Ministerie van EZ. Het Ministerie zal de onthef‐
fingsaanvraag dan ‘positief afwijzen’ omdat geen schade wordt 
voorzien. Een dergelijke positieve afwijzing kan (juridisch) gelden als 
ontheffing voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is 
uiteraard essentieel dat de (aan het ministerie) voorgestelde maat‐
regelen ook daadwerkelijk worden genomen. 

Wanneer het niet mogelijk is passende verzachtende en/of 
compenserende maatregelen te nemen dient ontheffing te worden 
aangevraagd. Deze wordt op dezelfde gronden getoetst als Tabel 3‐
soorten (zware toetsing). 

De overige vogelsoorten keren 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 
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soorten zijn de verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaar‐
wegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’ 
(categorie 5). 

8.2 Procedure 

8.2.1 Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 

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 is er een vergunningplicht en 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. 

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. 

8.2.2 Ontheffingsaanvraag Flora‐ en faunawet 

Bij de realisatie van een project dient beoordeeld te worden in welke 
mate er sprake is van negatieve effecten op aanwezige soorten. Dit 
hangt af van de fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het 
project plaatsvindt. 

Zijn er negatieve effecten mogelijk op soorten van Tabel 2 en/of 
Tabel 3 dan dient een “Aanvraag ontheffing, ingevolge Flora‐ en 
faunawet artikel 75, vierde lid of vijfde lid onderdeel c” te worden 
ingediend bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ. Deze 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

 Het desbetreffende projectplan. 
 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier‐ en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
5 jaar geldig). 
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 Een beschrijving van de te verwachten schade voor de in de 
aanvraag vermelde soorten. 

 Een beschrijving hoe de schade aan de beschermde soorten tot 
een minimum kan worden beperkt. 

 Een beschrijving van voorgenomen mitigerende en/of 
compenserende maatregelen indien schade onvermijdelijk is. 

Voor de eerdergenoemde Tabel 3‐soorten dient wegens een 
uitgebreide toets ook te worden vermeld: 

 Onderbouwing van de keuze voor de geplande locatie van de 
voorgenomen activiteit en onderzoek naar alternatieve locaties. 

 De onderbouwing van het wettelijke belang van de voorgenomen 
activiteit. 

8.2.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk geworden voor particulieren, 
bedrijven en overheden om voor projecten een zogenaamde 
omgevingsvergunning aan te vragen onder de ‘Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo). 

De omgevingsvergunning komt in plaats van een groot aantal andere 
losse vergunningen en kan digitaal (of op papier) bij de gemeente 
waarin de activiteit plaats vindt, worden aangevraagd. Formulieren 
zijn (digitaal) te verkrijgen via www.omgevingsloket.nl. 

Ook een ontheffing Flora‐ en faunawet kan onder de Wabo worden 
aangevraagd in het formulier door aan te geven dat ‘Handelingen 
worden verricht met gevolgen voor beschermde dieren en planten’. 
Vervolgens kan met het (digitale) formulier, ongeveer op dezelfde 
wijze als bij de ontheffingsaanvraag zoals hierboven beschreven, 
worden aangegeven welke beschermde flora en fauna voorkomt, wat 
de verwachte schade is, wat het belang is van de ingreep en welke 
verzachtende (mitigerende) en/of compenserende maatregelen 
worden getroffen. De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend 
stuurt de informatie omtrent beschermde flora en fauna naar het 
ministerie van EZ die een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb) 
afgeeft als onderdeel van de omgevingsvergunning. Als voorschriften 
worden overtreden van de door het ministerie van EZ afgegeven 
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) en beschermde soorten 
worden geschaad, moeten de gemeenten handhaven. Bij een 
overtreding van de Flora‐ en faunawet die los staat van de Wabo, 
moet het ministerie van EZ optreden. 

Mogelijke sancties zijn geldelijke boetes of het stilleggen van 
werkzaamheden. 
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 9 Conclusies 

Tijdens de inventarisatie zijn beschermde soorten aangetroffen (zie 
Tabel 8). 

 

Nederlandse naam FF Wnb HR  RL 

Planten  

Blauwe zeedistel 2 ‐  
Gewone vogelmelk 1 ‐  
   

Amfibieën  

Rugstreeppad 3 HR IV  GE 
   

Vogels  

Alle aangetroffen soorten 3  

Veldleeuwerik 3 VR GE 
Gele kwikstaart 3 VR GE 
Nachtegaal 3 VR GE 
   

Zoogdieren  

Mol  1 As‐v  
Gewone dwergvleermuis 3 HR IV   
Laatvlieger 3 HR IV   
Haas  1 As‐v  
Konijn  1 As‐v GE 
Vos  1 As‐v  

 

 In het onderzoeksgebied zijn beschermde soorten planten, 
amfibieën, vogels en (kleine) zoogdieren vastgesteld. 

 In het onderzoeksgebied zijn beschermde planten volgens de 
Flora‐ en faunawet uit tabel 2 gevonden (zie Tabel 8). Het betreft 
de Blauwe zeedistel. Deze soort is niet langer beschermd onder de 
in 1 januari 2017 ingevoerde Wet natuurbescherming. 

 In het onderzoeksgebied is de Rugstreeppad aangetroffen. 
Wanneer negatieve effecten van een ruimtelijke ingreep kunnen 
worden verwacht dan dient een ontheffingsaanvraag te worden 
ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende 
maatregelen worden beschreven (zie §8.2.2). Bij herinrichting van 
terreindelen moet voorkomen worden dat geschiktheid van het 
terrein voor de soort daar toeneemt of moet intrek in die 
terreindelen worden tegengegaan. 

 Langs de rand van de voetbalvereniging in het noorden van het 
onderzoeksgebied ligt een strook met een typische duinvegetatie 
die kan worden aangemerkt als habitattype. Beïnvloeding van 
deze vegetatie is mogelijk vergunningplichtig in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Wet natuurbescherming). In dit 
deel van het onderzoeksgebied zou ook Rugstreeppad 
overwinterend kunnen worden verwacht en kan Zandhagedis 
(incidenteel) voorkomen. 

  
Aangetroffen bescherm‐
de en bedreigde soorten 
(uitgezonderd broed‐
vogels, zie daarvoor 
Tabel 6) in de Emond‐
drie gebieden in 2016. 
FF = Flora‐ en faunawet,
met vermelding van be‐
schermingsregime (1 = 
vrijgesteld van verboden 
(algemene soorten), 2 = 
overig, 3 = streng be‐
schermd (HR IV/ bijlage 
1 AMvB en broedvo‐
gels), Wnb= Wet 
natuurbescherming per 
1‐1‐2017 HR = Habitat‐
richtlijn, VR= 
Vogelrichtlijn, As‐
v=andere soort, 
vrijgesteld; RL = Rode 
lijst, met vermelding 
van categorie (GE = 
gevoelig). 
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 In het plangebied zijn broedvogels vastgesteld. Voor de aanwezige 
broedvogels dienen de werkzaamheden waarbij nesten verstoord 
of vernield kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 
vinden. Een ontheffing is voor deze broedvogels dan niet nodig. 
Het broedseizoen loopt ruwweg van maart tot en met juli. 

 Voor de aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied 
wordt over het algemeen geen negatief effect verwacht van de 
ingreep omdat de aangetroffen foerageergebieden slechts een 
klein deel uitmaken van een veel groter foerageergebied en in de 
naaste omgeving veel vergelijkbaar biotoop aanwezig is. De 
vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. Uitzondering 
is de bosstrook langs het fietspad van de Van Oldenborghweg. Een 
grootschalige ingreep zou hier ten koste kunnen gaan van 
essentieel foerageergebied van Gewone dwergvleermuizen en zou 
nader beoordeeld moeten worden. 
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Kaart    Territoria 

     

Nijlgans    3 

Waterhoen    1 

Stormmeeuw    1 

Houtduif    5 

Grote bonte specht    1 

Veldleeuwerik    1 

Gele kwikstaart    2 

Witte kwikstaart    1 

Winterkoning    7 

Roodborst    2 

Nachtegaal    1 

Merel    5 

Grasmus    2 

Zwartkop    5 

Tjiftjaf    4 

Fitis    1 

Staartmees    1 

Pimpelmees    2 

Koolmees    4 

Boomkruiper    2 

Kauw    3 

Zwarte kraai    1 

Vink    6 

Groenling    3 
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1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
De gemeente Bergen gaf in 2016 opdracht aan ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der 
Goes en Groot een inventarisatie uit te voeren naar (beschermde) flora, broedvogels, Rugstreep-
pad, Zandhagedis en vleermuizen waaronder het gebied rondom de sporthal; het 
Watertorengebied. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april - oktober 2016. Het rapport doet 
verslag van het onderzoek. Omdat de geldige termijn voor ecologisch kort is verstreken, is aan 
Arda advies voor natuur, cultuurhistorie en recreatie gevraagd een update quickscan flora en fauna 
Nb-wet op te stellen voor het deel dat bekend staat als Watertorengebied. Omdat in de rapportage 
2016 in algemene termen wordt gesproken over te nemen maatregelen en nu meer bekend is 
t.a.v. planvorming zal dit aspect nader worden uitgewerkt. Voorliggend rapport kan niet los worden 
gezien van het onderzoek uit 2016 maar bevestigd de houdbaarheid van de gegevens of vult deze 
aan.   
 
De update quickscan geeft antwoord op de volgende vragen: 

- zijn er significante wijzigingen in het gebied geweest in de periode 2016 t/m zomer 2020 
  die van invloed kunnen zijn op de aanwezige organismen? Zo ja; 

 - zijn de voorgenomen de wijzigingen van invloed op beschermde soorten of op beschermde  
  gebieden? En zo ja; 

 - welke vervolgstappen en maatregelen zijn vervolgens nodig?  
 
1.2 Werkwijze 
Voor het opstellen van de update quickscan is de volgende werkwijze gevolgd: 
 

a. Bureau onderzoek  
Literatuur onderzoek, naslagwerk en internetsites zijn de belangrijkste bronnen van de 
kantoorstudie. Rapportage Van der Goes en Groot 2017 en ontwerp bestemmingsplan. Via de 
“quickscanhulp” werden een soortlijsten uit de Nationale databank flora en fauna (NDFF) 
opgevraagd ter vergelijking met de rapportage uit 2017.  
 
b. Locatiebezoek met onderzoek naar flora en fauna; 
Op 11 september 2020 vond een locatiebezoek plaats bij onbewolkt weer en temperatuur van 
18°C en wind 0 á 1Bf. west. Tijdens het veldbezoek is het terrein rondom belopen. De 
gebouwen werden rondom geïnspecteerd op mogelijke geschiktheid voor vleermuizen en 
vogels. Er werd gelet op biotopen, vegetatie en diersoorten of sporen van dieren.  
Een locatiebezoek is een momentopname. De tijd van het jaar en de weersomstandigheden 
zijn bepalend voor het aantreffen van organismen. Onder minder gunstige omstandigheden is 
op basis van “expert judgement” een indruk verkregen.  
 
c. Rapportage  
De gevonden informatie werd gebundeld en geanalyseerd om vervolgens te worden getoetst 
aan de Wet natuurbescherming. 
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2 Ligging en begrenzing 
2.1 Plangebieden 
 

Kaart  (Bron: Open topokaart Pdok-service) 

 

Het plangebied ligt in de gemeente Bergen NH, 
Sporthal aan de Watertorenweg te Egmond aan 
Zee, Amersfoort-coördinaten 1039991/515309. 
Het bezochte plangebied betreft het rode vlak op 
de kaart.  

De totale oppervlakte van de bezochte kavels 
bedraagt ±1,5ha  

Het plangebied omvat op locatie een sporthal, zeer ruime parkeerplaats en braakliggend terrein.  

Het plangebied is goed ontsloten. Rondom de sporthal is een deel van het terrein afgesloten. Het 
braakliggende terrein ten noorden van de sporthal is toegankelijk.  

2.2 Ligging t.o.v. beschermde natuurgebieden 
 

Plangebied grenst aan Natura-2000gebied Noord-Hollands Duinreservaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart (Bron: Open topokaart Pdok-service) geel= 
Natura-2000 gebied 
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Het plangebied is omsloten 
door Natuur Netwerk 
Nederland (NNN). 
Donkergroen=NNN 
Lichtgroen=houtwallen 

 

  

 

 

 

 

 

Kaart: Bron: https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp 

3 Inventarisatie en vergelijking van de resultaten 
 

De rapportage van het flora en fauna onderzoek Van der Goes en Groot uit 2016 is grondig en 
uitgebreid. Voor een update van deze gegevens is niet opnieuw onderzoek gedaan naar de 
voorkomende beschermde soorten maar is vooral in ogenschouw genomen of er significante 
verschillen zijn ten opzicht van de situatie in het voorjaar van 2016. Hierbij moet gedacht worden 
aan veranderde groenstructuren, gedempte sloten, verbroken verbindingen met de omgeving of 
het gebruik van de terreinen. Dit geldt evenzeer voor de directe omgeving indien er uitstralende 
effecten zijn geweest of verbroken verbindingen in de omgeving. Indien de structuren, gebruik en 
de invloed uit de omgeving niet zijn gewijzigd, kan worden aangenomen dat er ook geen wezenlijk 
andere effecten zijn opgetreden waardoor beschermde dieren verdwenen zijn of zich opnieuw 
hebben gevestigd. Voor een nauwkeuriger beeld is in de context van de aanwezige biotopen ook 
een gegeneraliseerde uitdraai uit de Nationale databank flora en fauna (NDFF) vergeleken met de 
aangetroffen soorten in 2016. Een veldbezoek werd gedaan ter verificatie en voldoende indruk te 
hebben van de plangebieden. 
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3.1 Biotopen 
De volgende biotopen zijn in de plangebieden aangetroffen: braakliggend terrein en sporthal met 
parkeerplaatsen. 

Braakliggend terrein 
Het braakliggend terrein ligt 
aan de noordzijde van de 
sporthal. Hier stond eertijds 
andere bebouwing en 
aansluitend een kleine strook 
met reliëfrijk duingebied. Het 
terreintje is kennelijk nog 
wisselend in gebruik voor 
opslag van uiteenlopende aard. 
Gezien de pioniervegetatie is 
het gebied onlangs nog bewerkt 
of sterk bereden met zwaar 
materieel. Zandhagedis en 
rugstreeppad hebben voorkeur 
voor dergelijke terreintjes. (zie 
ook beschrijving hfd.3 Van der Goes en 
Groot) 

 
 
Gebouwen 

De sporthal met brede koepel en 
bijgebouwen met platte daken 
met bitumen zijn nauwelijks 
geschikt voor vogels en 
vleermuizen. De beplating aan de 
wanden biedt aan de bovenzijde 
beperkte ruimte. Achter de 
beplating is een isolatielaag 
aangebracht. Het gebouw lijkt als 
kraam-, zomer of winterverblijf 
voor vleermuizen niet geschikt. 
Een paarverblijf is altijd mogelijk. 
Gezien het onderzoek naar 
vleermuisactiviteiten in 2016 in 
deze omgeving worden 
verblijfplaatsen bij de sporthal  
echter uitgesloten.  
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3.2 Groenstructuur en luchtfoto’s 
 
Omgeving sporthal 

De luchtfoto’s uit 2016 t/m 2018 en de 
indrukken uit het veldbezoek leverden 
geen significante verschillen voor het 
gebied rondom de sporthal. (zie ook 
Bijlage luchtfoto’s). Sinds 2011 is het 
zwembad verdwenen van de kaart en 
ligt het terrein aan de noordzijde 
braak.  
 
Groenstructuur van enige betekenis 
voor mogelijk vleermuizen betreft een 
laanbeplanting met grauwe abeel aan 
de zuidzijde van de parkeerplaats.  
 
 
 

3.3 Soorten 
 
Uitdraai quickscanhulp 
Via  Quickscanhulp werd van het plangebied een gegeneraliseerde uitdraai opgevraagd uit de 
NDFF. De uitdraai geeft een lijst van beschermde soorten waarvan gevalideerd melding is gemaakt  
binnen het plangebied tot een afstand van1 km. Het gaat om soorten waarvan het biotoop ook in 
het plangebied aanwezig is of waarvan de kans groot is dat ze voorkomen. De uitdraai betreft ook 
passanten of winter- en zomergasten. 
 
In totaal werden 32 beschermde soorten vermeld nabij de sporthal.  
 
In het plangebied komen 3(1)vleermuizen, 4 marterachtigen  en twee overige zoogdieren; 4 
insecten waarvan 3 vlinders en 1 libel; 2 amfibieën en 1 reptiel; 14 vogels. 
 
Het ruime aantal beschermde diersoorten is gerelateerd aan de nabijheid van Natura-2000 Noord-
hollands Duinreservaat. Niet alle beschermde soorten zijn gebonden of kunnen voorkomen in het 
plangebied. Voor de meeste soorten is de omgeving van de sporthal ongeschikt. Binnen de 
opgenomen afstand komt wel geschikt biotoop voor. Het braakliggende terrein en de duinrand zijn 
biotopen waar beschermde soorten kunnen voorkomen.  
 
Voor het plangebied Watertoren dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van vogels 
waaronder havik in nabije dennen, huismus met jaarrond beschermde nesten, rugstreeppad en 
zandhagedis. Niet geheel uitgesloten is gewone dwergvleermuis die hooguit een paarverblijf bij de 
sporthal kan hebben. 
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Rapportage 2017 Van der Goes en Groot 
In hoofdstuk 9 conclusies is een lijst opgenomen van beschermde soorten. Deze lijst is na intrede 
van de Wet natuurbescherming in januari 2017 niet meer actueel en met name enkele planten en 
dieren zijn niet meer beschermd. Wel geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht. Wat rest zijn; 
amfibieën en reptielen zandhagedis en rugstreeppad; en de vleermuizen gewone dwergvleermuis 
en laatvlieger.  

Alle opgenomen soorten zijn verbonden aan de specifieke biotopen zoals de 
houtwallen, de bebouwing, braakliggend terrein etc. Ondanks dat 
zandhagedis niet is aangetroffen tijdens het onderzoek is het niet 
uitgesloten dat met name in het braakliggende stukje land bij de sporthal 
en aansluitend duin rugstreeppad en zandhagedis leven. Het biotoop is 
geschikt voor deze soorten.  

In de Bijlagen van het rapport 2017 zijn voor wat betreft de vleermuizen 
geen routes of essentieel foerageergebied in het Watertorengebied 
aangegeven. Wel zijn overvliegende vleermuizen waargenomen.  

 
 
Uit de vergelijking tussen de uitdraai NDFF en de rapportage uit 2017 blijkt dat meer beschermde 
soorten kunnen voorkomen dan in de rapportage van 2017 zijn vastgesteld. Serieus rekening moet 
worden gehouden met aanwezigheid van soorten zoals gewone dwergvleermuis, rugstreeppad en 
zandhagedis. (zie ook de hoofdstuk 9 conclusies rapportage Van der Goes en Groot Inventarisatie 
van 3 gebieden in Egmond) 
 
Veldbezoek 
September is niet de meest geschikte moment voor het opnemen van soorten. Veel planten zijn al 
gestorven en sommige vogelsoorten zijn al vertrokken naar het zuiden. De bezoeken waren 
daarom vooral gericht op mogelijke veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kunnen 
voorkomen van beschermde soorten.  
 
Tijdens het bezoek 11 september 2020 werden vogels waargenomen waaronder een jagende havik 
boven de voetbalvelden. Uit informatie van een terreinknecht zou de havik zich vaker in de directe 
omgeving ophouden. Er is echter in het plangebied geen jaarrond beschermd nest aangetroffen van 
deze vogel. Vermoedelijk huist de vogel net buiten het plangebied in het bosje met grove dennen 
naast de hoofdentree van VV.Egmondia.  
 
Ten opzichte van de beschreven situatie en overige informatie uit de rapportage van Van der Goes 
en Groot 2017 is tijdens het veldbezoek niet gebleken dat er veranderingen zijn opgetreden ten 
opzichte van 2016. Geconstateerd kan daarom worden dat de beschermde soorten nog steeds 
gebruik maken van het gebied zoals beschreven in de rapportage.  
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Wetgeving 
 
4.1 Soortenbescherming  
In dit hoofdstuk zijn verkorte citaten opgenomen uit de brochure van RVO “Soortenbescherming bij 
Ruimtelijke ingrepen” 2017 (1) (3) en uit de “bijlage B van de provinciale uitvoeringsverordening 
Wet Natuurbescherming Noord-Holland 2017”, een voor alle provincies algemeen geldende tekst 
(2). 

(1) Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt drie wet-
ten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet 
natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie en bescherming 
van natuur. Het voorziet in duidelijke en eenvoudige regels ter bescherming van waardevolle natuur 
en in minder administratieve lasten.  

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het 
uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw 
activiteiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de 
bescherming van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt 
aan beschermde soorten, dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat 
schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In die situaties is het nodig om vooraf te 
bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 
een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en 
vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.  

Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een 
ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:  

• Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

• Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid 
of openbare veiligheid.  

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 
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 “Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als 
sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk beschermde dier- en 
plantensoorten, moet ofwel een quickscan deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning 
apart een ontheffing aangevraagd. In het eerste geval geeft de initiatiefnemer bij de aanvraag 
omgevingsvergunning aan dat er sprake is van handelingen met gevolgen voor beschermde 
dieren/plantensoorten. Deze werkwijze staat bekend als vrijwillig aanhaken. 

Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te controleren of de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager al apart ontheffing heeft 
aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initiatiefnemer al dan niet terecht heeft 
aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor beschermde soorten. Als een initiatiefnemer vooraf 
géén aparte ontheffing soortenbescherming heeft aangevraagd, dan moet de quickscan aanhaken en 
kan geen afzonderlijke ontheffing meer worden aangevraagd. Bij aanhaken legt de gemeente de 
aanvraag voor aan de provincie als het bevoegd gezag voor de quickscan. De provincie geeft op grond 
van de inhoudelijke toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af. Overigens 
geldt dezelfde procedure bij handelingen met gevolgen voor beschermde Natura 2000-gebieden”. 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan de eerder 
genoemde drie criteria zijn voldaan. Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden 
verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm 
van een provinciale verordening of een gedragscode”. 

(2) provinciale verordening; Vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij ruimtelijke ingrepen 
  
“Een belangrijke taak die aan de provincies wordt gedecentraliseerd is ontheffingsverlening bij 
ruimtelijke ingrepen. Op het moment dat een initiatiefnemer voornemens is tot een ruimtelijke ingreep 
(een schuurtje, bedrijventerrein, weg, windmolenpark, etc.), dient hij middels een ecologische toets te 
onderzoeken welke dier- of plantsoorten op de desbetreffende locatie aanwezig zijn. Indien 
beschermde soorten worden gevonden, kan voor de soorten die op de lijst in bijlage 1 bij de wet (de in 
Nederland beschermde soorten) ontheffing te worden aangevraagd. Dit is geregeld in artikel 3.10, 
tweede lid sub a van de wet, dat luidt dat het verbod op doden of vangen kan worden opgeheven “in 
het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied”. Het is ook mogelijk dat uw Staten een lijst 
opnemen met vrijgestelde soorten, zodat niet bij iedere ingreep opnieuw een ontheffing aangevraagd 
hoeft te worden”. 

4.2 Gebiedsbescherming 
 

De volgende tekst is overgenomen van de internetsite van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (ODNHN) t.a.v. van de bescherming van het Natura-2000 gebieden en aangepast als 
algemene tekst voor Nederland. 

“Voortvloeiend uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als 
beschermd Natura2000-gebied. Deze bescherming is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. 
 
In Nederland bevinden zich verschillende Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden is bepaald welke natuurlijke 
kenmerken beschermd zijn, behouden moeten blijven of uitgebreid moeten worden. Dit zijn de zogenaamde 
instandhoudingsdoelen. 
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Het kan daarbij gaan om planten en om dieren. Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder 
vergunning activiteiten uit te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze instandhoudingsdoelen. Indien dat 
wel zo is, wordt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag een strenge toets aangelegd, waarmee de alternatieven 
voor de activiteit worden beoordeeld. 
 
Voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten, moet u mogelijk een vergunning op basis van de Wet 
natuurbescherming aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een nieuwe koeienstal wordt gebouwd of als een 
groot evenement wordt georganiseerd. 
 
Het kan zijn dat u wilt gaan vliegen met bijvoorbeeld een klein sportvliegtuig, een watervliegtuig, een helikopter en/of een 
luchtballon. Indien u voor de starts en landingen een zogenaamde TUG-ontheffing moet aanvragen en de locatie voor de 
starts en landingen ligt nabij een Natura2000-gebied, dient er ook een toetsing plaats te vinden in het kader van de Wet 
natuurbescherming. U vult hiervoor het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming in.” 

Voorwaarden vergunning 
“U moet een vergunning aanvragen als: 
 
• u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied; 
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats 
verslechteren; 
• niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het 
gebied is aangewezen; 
• deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.” 

 

Toetsing van de voorgenomen activiteiten is dus naast de effecten op de eerder genoemde soorten 
ook van toepassing op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied 
Noordhollands Duinreservaat. De afstand tot het Natura-2000 gebied is nul. Het gaat daarbij niet 
alleen om zogenaamde externe werking zoals stikstofdepositie door bouwactiviteiten maar mogelijk 
maken doelsoorten die zijn opgenomen in het Natura-2000 beheerplan ook gebruik van het 
plangebied zoals nauwe korfslak of gevlekte witsnuitlibel. Beide soorten zijn in het plangebied 
echter uitgesloten omdat het habitat niet voldoet. Activiteiten in of nabij het gebied vallen wel 
onder een vergunningsplicht met een verzwaarde toets. Bron: Natura-2000 Beheerplan Noordhollands 
Duinreservaat 20218-20124 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/Noordhollands-Duinreservaat-N2000_9-1-
2018_ia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerplaats met helm beplant, zandkool en 
koningskaars 
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5 Huidig gebruik en voorgenomen activiteiten 
 

5.1 Huidig gebruik en beheer 
Het huidig gebruik van de plangebieden betreft een sporthal met parkeerplaatsen en braakliggend 
terrein in gebruik als opslag. Bij een langdurig gebruik en bij passend beheer volgt een stabiel 
ecosysteem dat is aangepast op gebruik en beheer. Naar verwachting zullen de aanwezige 
(beschermde)soorten die in 2016 zijn geconstateerd zonder dat het gebruik is gewijzigd, nog 
voorkomen.  

Door bureau Mees Ruimte en Milieu werd ter vaststelling voor de wijziging van het 
bestemmingsplan een Toelichting Watertorengebied opgesteld. De volgende passage is 
opgenomen: 

“Gelegen aan de rand van het dorp, tegen het duingebied aan vormt het Watertorengebied 
uit landschappelijk oogpunt een bijzondere locatie. Potentie, die vandaag de dag niet benut 
wordt. In plaats van aan te sluiten op het duinlandschap of er in op te gaan, vormt het 
huidige gebied een niet wenselijke onderbreking. Het kenmerkt zich door zijn vele 
bestrating en het weinige groen. De sporthal en het aanwezige parkeerterrein domineren 
het landschap. En het braakliggende terrein waar eerst het zwembad stond, draagt niet bij 
aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit heeft tot resultaat dat het Watertorengebied 
een gebied is geworden voor bestemmingsverkeer; je hebt er naast de huidige sporthal 
niets anders te zoeken. De auto dicteert en de activiteit/ levendigheid van het gebied is tot 
een minimum beperkt. Al met al vormt het Watertorengebied de buffer tussen duin en dorp, 
terwijl het juist de ultieme schakel zou kunnen vormen. Het plangebied ligt aan de 
Watertorenweg te Egmond aan Zee.”. 

5.2 Voorgenomen activiteiten 
De volgende passage is opgenomen in de Toelichting Watertorengebied. 

“Met de ontwikkeling van het Watertorengebied heeft gemeente Bergen voor ogen om dorp 
en duin tot een eenheid te smeden. Het gebied wordt opgeschoond en het duingebied wordt 
hersteld. Dit in combinatie met de bouw van een nieuwe sporthal, die de huidige zal 
vervangen en de inpassing van kleinschalige woningbouw met CPO woningen en vrije sector 
woningen.  

Het bouwprogramma is als volgt: 12 verandawoningen (vrije sector); 7 geschakelde 
woningen (vrije sector); 15 CPO woningen (7 koopwoningen in categorie 1 en 8 
koopwoningen in categorie 2); Sporthal (3 zaaldelen, kleedruimtes en ondergeschikte 
horeca met parkeerkelder)”. 

De definitieve planning voor de activiteiten is nog niet bekend en kan pas na wijziging van 
het huidige bestemmingsplan plaatsvinden. 
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6 Toetsing van activiteiten 
Het op papier wijzigen van een bestemmingsplan heeft in de praktijk geen effect op beschermde 
soorten indien in de te wijzigen gebieden geen of nog dezelfde activiteiten plaatsvinden. Bij de 
toetsing van de activiteiten is uitgegaan van de in voornoemde bestemmingsplan aangemerkte 
bestemmingen namelijk sloop van de sporthal, woningbouw en herinrichting van het gebied.  

6.1 Effecten op soorten 
Voor het effect op soorten werd gebruik gemaakt van de effectenindicator. (Zie bijlage 
effectenmonitor en maatregelen monitor Min. LNV)  
 
De effecten werden voor ingevoerd voor de activiteiten terrein inrichten of veranderen  “slopen op 
grond van ruimtelijke regels” (verwijderen van gebouwen), “Woning bouwen” en “Overige 
verandering” (herinrichting). De indicator gaf voor één vogelsoort (mogelijk huismus) de nodige 
effecten. Voor vrijwel alle effecten scoort de soort op “gevoelig voor” bij deze werkzaamheden. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorsoortenappl2016.aspx?subj=soorten#effecten .  

 
In de uitdraai uit de NDFF en uit de gegevens van de rapportage van de Goes en Groot kunnen de 
werkzaamheden met name in het braakliggende deel tegen het duin effect hebben op rugstreeppad 
en zandhagedis. Het biotoop is geschikt en gaat bij herinrichting verloren. Nader onderzoek 
voorafgaande aan de werkzaamheden is daarom noodzakelijk. Voorkomen dat de deze soorten 
gebruik maken van dit deel van het gebied kan door het plaatsen van een amfibieënscherm. Maar 
ook dan zal vooraf onderzoek en zonodig verplaatsen van de beide soorten buiten de invloedsfeer 
van de werkzaamheden, nodig zijn. Dit kan niet zonder een ontheffing Nbw. Het verlies kan worden 
gecompenseerd door geschikte herinrichting. Bij voortgaande ontwikkeling zullen de nabij gelegen 
sportvelden worden ingericht ten behoeve van natuur waardoor de beschikbaarheid van habitat 
voor beide soorten fors zal toenemen. 
 
In de rapportage van de Goes en Groot 2016 is er ten aanzien van de gewone dwergvleermuis 
geen paarverblijf geconstateerd. Verwachting is dat ook nu geen paarverblijf zal worden 
aangetroffen. Effecten op deze soort zijn daarom uitgesloten.  
 
De effecten van de herinrichting op huismus zijn gering. Er gaan geen nestplaatsen of schuil-
gelegenheid verloren. Voor wat betreft de overige biotoopeisen van de huismus zoals nest- en 
schuilgelegenheid, zandbaden en foerageren zijn er in de directe omgeving tal van mogelijkheden 
in de aanliggende wijk en het ruimere duingebied. Verstoring van deze urbane soort is daarmee 
uitgesloten.  
 
De afstand tot de havikhorst in de bosschage bij VV Egmondia is voldoende groot om effecten op 
deze soort uit te sluiten. 
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De in 2016 nog als beschermde planten aangeven zijn onder de nieuwe Wet natuurbescherming 
niet meer beschermd. De aangetroffen soorten tijdens het veldbezoek duiden allen op een 
pioniervegetatie en (duin)ruigte. Beschermde soorten worden daarom niet verwacht. 
 
6.2 Effecten op Natura-2000 gebied en NNN 
 

Natura-2000 

Bij herinrichting van gronden 
waarbij mogelijk groot materieel 
wordt ingezet dient een 
berekening voor de uitstoot van 
stikstof in AERIUS-calculator te 
worden gemaakt. De berekening 
geeft inzicht over mogelijk 
significante effecten op voor 
stikstof gevoelige vegetaties in 
het Natura-2000 gebied. De 
berekening wordt uitgevoerd 
door een ander bureau. 

Ook andere effecten waarmee 
rekening gehouden moet worden 
zoals de matrix van de 
effectenmonitor Natura-2000 
gebied toont, kunnen tijdens 
werkzaamheden optreden. 

In het bijzonder geldt dit voor 
het effect verdroging indien 
bronbemaling wordt toegepast 
bij de bouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:   https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1  
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6.3 Zorgplicht, mitigerende en compenserende maatregelen 
 
Voor beschermde en niet beschermde dieren geldt de algemene zorgplicht. Aanbevolen wordt om 
bij activiteiten de volgende algemene mitigerende maatregelen te nemen om aan de zorgplicht te 
voldoen:  
 

 Voer de werkzaamheden uit met een door de Rijksoverheid goedgekeurde gedragscode; 
 Voer de werkzaamheden uit buiten de kwetsbare periode voor dieren zoals broedtijd, 

voortplantingstijd, winterslaap; 
 Voer activiteiten zodanig uit dat dieren de kans krijgen om voor de werkzaamheden te 

vluchten naar een geschikt onderkomen of buiten de invloedsfeer blijven van de 
werkzaamheden; 

 Doof bouwlampen in de nachtelijke uren of gebruik gedempt licht; 
 Werk volgens een ecologisch werkprotocol. 

 
Naast de effectenmonitor werd ook de maatregelen monitor geraadpleegd en ingevoerd voor de 
activiteiten  “weg aanleggen en woningbouw”. 
In de bijlage worden de maatregelen voor rugstreeppad en zandhagedis uitgewerkt. (zie Bijlage Zie 
bijlage effectenmonitor en maatregelen monitor Min. LNV).  
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatormaatregelenappl.aspx?subj=soorten#maatregelen 

 
In de Kennisdocumenten van de betreffende diersoorten wordt uitgebreid beschreven wat nodig is 
voor voortgezet onderzoek en de te nemen maatregelen. Uitwerking in een ecologisch werkprotocol 
van de mitigerende en compenserende maatregelen is nodig voor het verkrijgen van vergunningen 
en ontheffingen.   
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/  

 
Van compenserende maatregelen is pas sprake op het moment dat duidelijk is dat verblijfplaatsen 
van beschermde soorten permanent verloren gaan, doden van de dieren onvermijdelijk is of 
vegetatietypen dreigen te verdwijnen en daarmee het bijbehorende habitat. 
 
Omdat de voorgenomen activiteiten effect hebben op het habitat en mogelijk direct op de soort is 
een vergunning of ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Zie ook paragraaf 4.1 en 4.2. 
Bij de aanvraag moet voldaan worden aan de criteria genoemd onder paragraaf 4.1 en is een 
afweging naar alternatieven in het kader van geen andere bevredigende oplossing voor de 
handeling nodig. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een activiteitenplan met daarin een 
uitwerking van de activiteiten, mitigerende en compenserende maateregelen. 

Belangrijkste maatregelen per beschermde soort waarbij voor alle soorten geldt om alleen 
activiteiten uit te voeren buiten kwetsbare perioden zoals broedtijd en voortplantingstijd: 

 
soort Belangrijkste maatregel 
Rugstreeppad voorkomen aanwezigheid in werkgebied met amfibieënscherm 
Zandhagedis  voorkomen aanwezigheid in werkgebied met amfibieënscherm 
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Samenvattende conclusie 
 De rapportage uit 2017 Van der Goes en Groot is een grondig onderzoek naar beschermde 

soorten in beide plangebieden. De rapportage van 2017 is de basis voor dit rapport en 
daarmee onlosmakelijk verbonden.  

 Uit de uitdraai uit de NDFF blijken in de directe omgeving meer waarnemingen van 
beschermde soorten voor te komen dan in de rapportage 2017 zijn opgenomen en die 
mogelijk ook gebruik maken van de plangebieden.  

 In de tussenliggende jaren 2016 t/m 2020 hebben er geen veranderingen plaatsgevonden 
aan groenstructuren, gebruik van de terreinen, type onderhoud of hebben activiteiten in de 
omgeving plaatsgevonden die van invloed waren op beide plangebieden t.a.v. beschermde 
soorten. 

 Omdat er geen veranderingen zijn, kan aangenomen worden dat de in 2017 aangetroffen 
beschermde soorten nog steeds aanwezig zijn waarmee de geldigheid van de rapportage 
van der Goes en Groot 2017 wordt bevestigd.  

 Aanvullend onderzoek naar rugstreeppad en zandhagedis in het braakliggende deel is nodig 
voor het vaststellen van specifieke compenserende en mitigerende maatregelen. Het gaat 
hierbij met name om werkzaamheden bij de herinrichting van het braakliggende terrein 
waarbij habitat verloren gaat. 

 Bij voorgenomen activiteiten voor de herinrichting van het plangebied dient een vergunning 
en ontheffing Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Hierbij moet worden voldaan 
aan de in paragraaf 4.1 en 4.2 gestelde vragen en eisen. 

 De vergunning en aanvraag kan worden gedaan op basis van de rapportage in 2017 en deze 
“Update Quickscan Egmond a/d Hoef”. 

 Een berekening in AERIUS calculator moet duidelijk maken welke grenswaarden van 
stikstofgevoelige vegetatietypen van Natura-2000 Noordhollands Duinreservaat mogelijk is 
bij inzet van zwaar materieel en de toekomstige verkeersaantrekkende activiteiten.  
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Bijlagen 
  
Bijlage soorten 
waarvoor in 
provincie 
Noord-Holland 
een vrijstelling 
geldt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 3 oktober 
2016 tot vaststelling van de Verordening vrijstellingen soorten Noord-
Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoogdieren  

 
Aardmuis 

 
Microtus agrestis 

 
Bosmuis 

 
Apodemus sylvaticus

 
Dwergmuis 

 
Micromys minutus 

 
Dwergspitsmuis 

 
Sorex minutus 

 
Egel 

 
Erinaceus europaeus

 
Gewone bosspitsmuis 

 
Sorex araneus 

 
Haas 

 
Lepus europeus 

 
Huisspitsmuis 

 
Crocidura russula 

 
Konijn 

 
Oryctolagus 
cuniculus 

 
Ondergrondse 
woelmuis 

 
Pitymys 
subterraneus 

 
Ree 

 
Capreolus capreolus

 
Rosse woelmuis 

 
Clethrionomys 
glareolus 

 
Tweekleurige 
bosspitsmuis 

 
Sorex coronatus 

 

Veldmuis 

 

Microtus arvalis 
 

Vos 

 

Vulpes vulpes 
 

Woelrat 

 

Arvicola terrestris 

Amfibieën 
 

Bruine kikker 

 

Rana temporaria 

Gewone pad 

 

Bufo bufo 

Kleine 

 

Triturus vulgaris 

Meerkikker 

 

Rana ridibunda 

Middelste groene 

 

Rana esculenta 
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Bijlage effectenmonitor  
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Bijlage Maatregelen monitor 
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Bijlage vergelijking groenstructuur luchtfoto’s 2016/2018 
Luchtfoto’s Watertorengebied  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de luchtfoto’s van links naar recht 2016, 2017 en 2018 blijken geen wezenlijke veranderingen zichtbaar. Tijdens het veldbezoek zijn 
er geen wijzigingen geconstateerd ten opzichte van de laatste foto uit 2018 hetgeen betekent dat ook in 2019 en voorjaar 2020 er geen 
veranderingen zijn geweest. Wel is zichtbaar hoe het braakliggend terrein aan de noordzijde van de sporthal veranderd. Bij het laatste 
bezoek was een deel ingericht als opslagdepot en waren zware rijsporen zichtbaar.  
Bron luchtfoto: PDOK service https://www.pdok.nl/ 
  

Uit historische kaartgegevens (Topografische Tijdreis Kadaster https://www.topotijdreis.nl/?datatype=maps ) blijkt de groenstructuur inmiddels meer 
dan 30 jaar oud te zijn zonder significante wijzigingen. Op de kaart van 1950 is het voetbalveld ingetekend met in 1971 het tweede 
veld en in 1983 verschijnt de sporthal, derde voetbalveld met tribunes en nieuwe kantine. In 2011 is het zwembad verdwenen en komt 
het terreinbraak te liggen.  
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Bijlage Vergelijking Uitdraai Quickscanhulp (NDFF) 
Watertorengebied
Naam  Bescherming Afstand biotoop G&G
Boommarter 0 ‐ 1 km
Boomvalk wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Bruine eikenpage 0 ‐ 1 km
Buizerd  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Bunzing  0 ‐ 1 km
Duinparelmoervlinder 0 ‐ 1 km
Eekhoorn  0 ‐ 1 km
Egel  0 ‐ 1 km
Gevlekte witsnuitlibel wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Gewone dwergvleermuis wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Gewone grootoorvleermuis  wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Gierzwaluw wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Grote Gele Kwikstaart wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Grote vos  0 ‐ 1 km
Havik  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Huismus  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Kerkuil  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Kommavlinder 0 ‐ 1 km
Laatvlieger wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Ooievaar  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Poelkikker wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Ransuil  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Rosse vleermuis wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Rugstreeppad wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Sperwer  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Steenmarter 0 ‐ 1 km
Steenuil  wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Tweekleurige vleermuis wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Watervleermuis wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Wespendief wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
Wezel  0 ‐ 1 km
Zandhagedis wnb‐hrl 0 ‐ 1 km
Zwarte Wouw wnb‐vrl 0 ‐ 1 km
 
Betekenis kleuren
komt in beide NDFF uitdraaien voor 
biotoop ongeschikt
biotoop geschikt kan voorkomen 
biotoop marginaal, winterverblijf of voorbijganger
opgenomen in rapportage  G&G 

De uitdraai uit de NDFF is een gegeneraliseerd overzicht van alle soorten die binnen het plangebied en in een straal tot 1km buiten het 
gebied als gevalideerde melding in de NDFF zijn opgenomen. (Wnb = Wet natuurbescherming 2015, vrl= vogelrichtlijn, hrl= habitatrichtlijn, geen 
vermelding overige beschermde soorten) Bron:  '© NDFF - quickscanhulp.nl 12 september 2020' 
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Colofon 
 

 

 

 

Andersenhof 8 
3446 BS Woerden 
Internet: www.arda-natuur.nl / n.daemen@arda-natuur.nl 
T 0348743245 
M 0614604974 
KvK 34223327 BTW NL71023380B01 

De veldwerkzaamheden en rapportage zijn door N.D.Daemen bc. Arda advies voor natuur en 
landschap verricht. Dhr. Daemen heeft een HBO opleiding milieukunde en is afgestudeerd in 
richting ecologie en natuurbeheer. Dhr. Daemen heeft ruime ervaring (>20 jaar) met 
inventarisaties van diverse soortgroepen waaronder vogels, flora, kleine marterachtigen, 
insecten, amfibieën en reptielen. 

Arda is niet aangesloten maar onderschrijft wel de gedragscode van het Netwerk Groene 
Bureaus in samenwerking met bureaus uit dit Netwerk en als zelfstandige onderneming. 

Voor schade die het gevolg is van besluiten van opdrachtgever op basis van het advies, is 
ARDA adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie niet aansprakelijk. 
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1. Aanleiding 
 

 

De gemeente Bergen heeft besloten het oude Watertorengebied in Egmond aan Zee een 

nieuwe impuls te geven. De bestaande sporthal zal vervangen worden door een hypermoderne 

sporthal die energieneutraal is door toepassing van duurzaamheidsmaatregelen zoals 

uitstekende isolatie, warmtepompen en pv-panelen. Er worden 34 nieuwe woningen ontwikkeld 

variërend van eengezinswoningen tot CPO-woningen om te voorzien in de vraag naar 

woningen. Er worden 6 2-onder-1 kap (12 woningen) woningen en 22 eengezinswoningen 

gerealiseerd. Het landschap wordt hoogwaardig ingericht en vormt de verbinding tussen nieuw 

en oud, sporthal en woningen.  

 

Deze berekening is gemaakt met de AERIUS-calculator versie 2020. 

 

 
 

 

 

  



    

 

2. Wettelijke kader 
 

 

Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – dat juli 2015 van kracht 

werd – berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit leidde tot een significante toename 

van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Onder het PAS golden enkele drempel- en 

grenswaarden die bepaalden of een toename van stikstofdepositie significant was en zo ja, of 

er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold. Door te rekenen met het 

voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met die 

drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de 

planontwikkeling aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een 

Natura 2000-gebied gold, totdat deze niet meer voorradig was.  

 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer 

gebruikt worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een 

toename van stikstofdepositie op (stikstofgevoelige habitattypen in) Natura 2000-gebieden. De 

drempel- en grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor 

kan een project met een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunningplichtig 

zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). Oftewel, ook relatief kleinschalige projecten dienen zorgvuldig op 

hun stikstofdepositie getoetst te worden om aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en 

stand te houden bij de Raad van State in geval van een beroep). 

 

Sinds de vernieuwing van AERIUS Calculator op 16 september 2019 kan correct berekend 

worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op relevant Natura 2000-gebied. Daarbij 

dient zowel de bouw/aanlegfase als de gebruiksfase doorgerekend te worden. 

 

Bij een uitkomst boven 0, zijn er verschillende mogelijkheden om te bepalen of een nieuwe 

ontwikkeling in aanmerking komt voor een natuurvergunning. In dit geval is er door middel van 

Stap 1 (het projecteffect) en Stap 2 (intern salderen) gemotiveerd dat het project in aanmerking 

komt voor een natuurvergunning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

3. Beoordeling planvoornemen 
 

3.1 Relatie tot Natura 2000-gebieden 

 

De onderstaande Natura 2000- gebieden liggen in de nabije omgeving: 

 

• Noordhollands Duinreservaat – 50 meter  

• Noordzeekustzone - 4 km (niet stikstofgevoelig) 

• Schoorlse Duinen - 6 km 

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 50 meter (Noordhollands Duinreservaat) 

van het plangebied. Gelet op deze afstand en het planvoornemen is voor deze ontwikkeling een 

berekening gemaakt.  

 

Beoordeeld dient te worden of als gevolg van het project de kwaliteit van het natuurlijke 

leefgebied of de habitat van soorten in een Natura-2000 gebied kan verslechteren. Met behulp 

van het voorgeschreven rekenprogramma AERIUS is het planvoornemen doorberekend. Bij de 

berekening is een onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3.2 Aanlegfase (tijdelijk project van circa 4 jaar, start juli 2021) 

 

De geplande start van de werkzaamheden is halverwege 2021 en zal naar verwachting 

ongeveer 4 jaren in beslag nemen. In het 2021 wordt het eerste deel van de sporthal (kantine) 

gesloopt, de grondwerkzaamheden uitgevoerd en de parkeerkelder gerealiseerd. In het tweede 

jaar (2022) wordt de sporthal gerealiseerd (fundatie, casco, gevels en afbouw). In het derde jaar 

(2023) wordt de rest van de sporthal gesloopt en de twee-onder-een kap woningen gerealiseerd 

plus de start van de CPO-woningen. In het laatste jaar (2024) worden de CPO-woningen 

afgerond. 

 

 

Bouwwerktuigen tijdens de aanlegfase (per bouwjaar) 

Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator wordt 

gekozen voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector bouw en industrie.  

 

Niet al het materieel wordt continu op vol vermogen ingezet. Het maximale vermogen van de 

motoren wordt maar een beperkt deel van de tijd gevraagd. Daarom is naast het maximale 

vermogen is ook een deellastfactor gebruikt. Deze factor is de mate waarin het  materieel op vol 

vermogen wordt ingezet. Deze wordt uitgedrukt in een percentage en is op basis van ervaring in 

de Calculator ingevoerd. Deze zijn uit te lezen in de GML en de PDF bestanden.  

 

Voor de mobiele werktuigen zijn ook de emissieprofielen meegenomen, omdat deze machines 

onder snel wisselende omstandigheden moeten werken. Voor de emissiefactor wordt voor de 

bekende AERIUS-bronnen gebruik gemaakt van de bestaande factor in de rekentool. Indien de 

emissiebron niet staat weergeven in de AERIUS-calculator wordt er aangesloten bij de 

publicatie ‘Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, 

binnenvaart en zeevaart’ (Ligterink et al., 2020). Afhankelijk van het vermogen wordt de 

emissiefactor berekend op basis van zogenaamde TAF-factoren. De TAF-factoren zijn 

correctiefactoren voor de standaard emissiekengetallen. 

 
Tabel 1: Emissiemodel NOx Mobiele Machines met dieselmotor (Ligterink et al., 2020) 

Stage 18 – 37 kW 37 – 56 kW 56 – 75 kW 75 – 130 kW 130 – 560 kW 

Stage I 1999  9,2 9,2 9,2 9,2 

Stage II 2001-2004 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 

Stage III 2011-2013   3,3 3,3 2,0 

Stage IV 2014   0,4 0,4 0,4 

Stage V 2019-2020   0,4 0,4 0,4 

 

In toevoeging op de NOx emissie, wordt sinds 15 oktober 2020 ook NH3 (ammoniak) 

meegenomen in de berekeningen. Hier zijn nog geen kengetallen voor beschikbaar gesteld. 

Voor zover de emissienorm nog in de AERIUS Calculator is verwerkt, wordt er in verband met 

een worst-case benadering, er uitgegaan van een emissiefactor van 0,00279. Deze is afgeleid 

van de veel voorkomende emissiefactor bij mobiele werktuigen.  

  



    

Onderscheid draaiuren 

Om de totale emissie vast te stellen, moet de emissie tijdens de belasting en de emissie als 

gevolg van het stationair draaien bij elkaar worden opgeteld. Deze kan als een extra bron 

worden toegevoegd voor de emissie tijdens het stationair draaien.  

 

Om deze reden is elke mobiele bron 2 maal ingevoerd. Voor de berekening voor draaiuren 

tijdens de belaste uren wordt uitgegaan van de standaard gegevens uit de Calculator. 

 

De rekenmachine biedt echter geen ondersteuning om de emissie als gevolg van stationair 

draaien te berekenen. Voor werktuigen op diesel kan de gebruiker de emissie als gevolg van 

stationair draaien zelf berekenen en invoeren. 

 

Hierbij zijn de volgende formules gehanteerd (conform de instructie gegevensinvoer AERIUS 

Calculator 2020): 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

De emissiefactor (EFS_CI) staat in het Excelbestand ‘TNO_getallen_voor_AERIUS_ 

2020v9_mobiele_werktuigen.xlsx’. De te gebruiken waarde is afhankelijk van stage- en 

vermogensklasse. 

 

Uitgangspunt is dat alle mobiele bronnen worst-case 20% van de tijd stationair draaien. Op 

basis van het totaal aantal draaiuren, is vervolgens bepaald wat de totale emissie wordt. Per 

mobiele bron is er in het AERIUS-model rekening gehouden met de uitstoot voor de belaste 

uren en de uitstoot voor de stationaire uren.  

 



    

 

Uit een inventarisatie bij de opdrachtgever, is gebleken dat de onderstaande bronnen worden 

gebruikt voor de sloop de bestaande sporthal, aanleg parkeerkelder, bouw nieuwe sporthal en 

bouw 34 woningen. Op basis van de planning en de benodigde mobiele bronnen is de 

onderstaande tabel gebruikt als input voor de berekeningen. Per bouwjaar wordt er weergeven 

welke bronnen er ingezet worden. 

 
Tabel 2: Inzet mobiele bronnen in het bouwjaar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron 

Bouw 

jaar 

vanaf 

Belasting in 

% 

Emissie-

factor 

NOX 

belast 

Emissie-

factor 

NH3 

belast 

Emissie-

factor 

NOX 

stationair 

Emissie-

factor 

NH3 

stationair 

Draaiuren 

belasting 

Draaiuren 

stationair 

Sloopwerk kantine 

Shranklader 

Diesel 37 kW 
2015 55%  0,9 0,00266 10 0,003142 84 21 

Rupskraan 

Diesel 80 kW 
2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 240 60 

Mobiele 

kraan 

Diesel 80 kW 

2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 80 20 

Grondwerk sporthal 

Shovel groot 

Diesel 126 kW 
2015 55% 0,9 0,00283 10 0,003142 26 6 

Trekker met 

dumper 

Diesel 110 kW 

2015 69% 3,7 0,00233 10 0,003142 12 3 

Trilwals 

Diesel 60 kW 
2015 55% 4,2 0,00298 10 0,003142 6 2 

Aanleg parkeerkelder 

Graafmachine 

Diesel 89 kW 
2015 69% 

0,8 
0,00241 10 0,003142 128 32 

Kranen 

Elektrisch 
- 

- - 
- - - 672 - 

Trilmachine 

Benzine 10 kW 
2019 

40% 1,3 
0,00288 10 0,003142 32 8 

Betonpomp 

Diesel 200 kW 
2015 

69% 1 
0,00276 10 0,003142 32 8 



    

Tabel 3: Inzet mobiele bronnen in het bouwjaar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron 

Bouw 

jaar 

vanaf 

Belasting in 

% 

Emissie-

factor 

NOX 

belast 

Emissie-

factor 

NH3 

belast 

Emissie-

factor 

NOX 

stationair 

Emissie-

factor 

NH3 

stationair 

Draaiuren 

belasting 

Draaiuren 

stationair 

Fundatie sporthal 

Boorstelling 

Diesel 410 kW 
2015 69% 1 0,00276 10 0,003142 19 5 

Mobiele 

kraan 

Diesel 115 kW 

2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 92 23 

Betonpomp 

Diesel 275 kW 
2015 69% 1 0,00276 10 0,003142 14 3 

Mini 

rupskraan 

Diesel 35 kW 

2015 69% 6,1 0,00253 10 0,003142 12 3 

Shovel midi 

Diesel 55 kW 
2015 55% 7,4 0,00285 10 0,003142 13 3 

Aanleg parkeerkelder 

Telescoop-

kraan 

Elektrisch 

- - - - - - 60 - 

Spieringskraa

n 

Diesel. 200 kW 

2015 69% 1 0,00276 10 0,003142 19 5 

Hefsteiger 

Elektrisch 
- - - - - - - - 

Verreiker 

Diesel 107 kW 
2015 84% 0,9 0,00246 10 0,003142 13 3 

Hoogwerker 

Elektrisch 
- - - - - - - - 



    

Tabel 4: Inzet mobiele bronnen in het bouwjaar 2023 

 

 

 
Tabel 5: Inzet mobiele bronnen in het bouwjaar 2024 

 

Bron 

Bouw 

jaar 

vanaf 

Belasting in 

% 

Emissie-

factor 

NOX 

belast 

Emissie-

factor 

NH3 

belast 

Emissie-

factor 

NOX 

stationair 

Emissie-

factor 

NH3 

stationair 

Draaiuren 

belasting 

Draaiuren 

stationair 

Sloopwerk hal 

Shranklader 

Diesel 37 kW 
2015 55%  0,9 0,00266 10 0,003142 84 21 

Rupskraan 

Diesel 80 kW 
2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 240 60 

Mobiele 

kraan 

Diesel 80 kW 

2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 80 20 

Aanleg woningen 

Graafmachine 

Diesel 78 kW 
2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 41 10 

Heistelling 

Diesel 224 kW 
2015 69% 1 0,00276 10 0,003142 37 9 

Hijskraan 

Elektrisch 
- - - - - - 147 - 

Wiellader 

Diesel 100 kW 
2015 55% 0,9 0,00283 10 0,003142 198 50 

Verreiker 

Elektrisch 
- - - - - - 248 - 

Bron 

Bouw 

jaar 

vanaf 

Belasting in 

% 

Emissie-

factor 

NOX 

belast 

Emissie-

factor 

NH3 

belast 

Emissie-

factor 

NOX 

stationair 

Emissie-

factor 

NH3 

stationair 

Draaiuren 

belasting 

Draaiuren 

stationair 

Aanleg woningen 

Graafmachine 

Diesel 78 kW 
2015 69% 0,8 0,00251 10 0,003142 41 10 

Heistelling 

Diesel 224 kW 
2015 69% 1 0,00276 10 0,003142 37 9 

Hijskraan 

Elektrisch 
- - - - - - 147 - 

Wiellader 

Diesel 100 kW 
2015 55% 0,9 0,00283 10 0,003142 198 50 

Verreiker 

Elektrisch 
- - - - - - 248 - 



    

 

 

Op basis van de bovenstaande inzet van mobiele bronnen, is een zo exact mogelijke 

inschatting gemaakt om in te voeren in de AERIUS-Calculator. Bij de AERIUS-invoermethode is 

gekozen om dit te doen op basis van het aantal draaiuren. Het gebruik van mobiele bronnen 

met stageklasse IV of elektrisch wordt bij de aanbesteding gewaarborgd. In de aanbesteding 

wordt geëist dat enkel mobiele bronnen met stageklasse IV of elektrisch ingezet mogen worden. 

 

 

Wegverkeer tijdens de aanlegfase 

Naast de mobiele bronnen wordt er gebruik gemaakt van diverse transportbewegingen voor de 

aan- een afvoer van bouwmateriaal, de mobiele bronnen en het personeel. Deze aantallen zijn 

te vinden in tabel 2. 

 

Voor de verkeersbewegingen is er een gemiddelde genomen van de totale bewegingen voor de 

aanleg. Dit komt neer op 4.539 verkeersbewegingen licht verkeer en 2.143 

verkeersbewegingen zwaar verkeer. Voor alle bouwjaren is deze invoer gehanteerd. 

 

Voor de invoering is er gekozen voor een opdeling in zwaar verkeer en licht verkeer op 

buitenwegen. De aan- en afvoerroute is ingetekend via de Watertorenweg tot aan de eerste 

grote kruising met de Sportlaan. Vanaf hier worden de verkeersbewegingen opgenomen in het 

reguliere verkeer. De voertuigbewegingen zijn dan niet meer te onderscheiden van het 

heersende verkeer (dat bekent dus dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en 

rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van de rest).  

 
Tabel 6: Inzet verkeersbewegingen gedurende de aanlegfase  

 

Bron (verkeer) Voertuigbewegingen per bouwjaar Categorie 

Vrachtwagens 2.143 Zwaar 

Bestelbussen en 

personenwagens 
4.539 Licht verkeer 

 

 

 

3.3 Gebruiksfase 

 

Sinds 1 juli 2018 dienen woningen gasloos te worden uitgevoerd. Ook de sporthal wordt 

gasloos opgeleverd. De sporthal en woningen zijn daardoor niet opgenomen in het model 

aangezien er geen stikstof vrijkomt. Wel zijn de verkeersgegevens gebruikt als invoergegevens 

voor het AERIUS-rekenmodel. Op grond van de CROW publicatie ‘Toekomstbestendig 

parkeren – Van parkeercijfers naar parkeernormen’ (december 2018) is uitgegaan van de 

onderstaande gegevens als input voor in de Calculator.  

 

Hierbij is uitgegaan van een matig stedelijk gebied in de rest bebouwde kom. Er is uitgegaan 

van licht, middelzwaar en zwaar verkeer via de Watertorenweg richting de Sportlaan. Vanaf hier 

wordt het verkeer opgenomen in het reguliere verkeer. Er is gekozen voor een invoer van deze 

route aangezien dit de meeste voorkomende route zal zijn. Hiervoor gelden de volgende 

normen voor de verkeer aantrekkende werking: 



    

 

 
Tabel 7: Gegevens voor AERIUS-berekening 

 

Onderdeel Aantal Norm Invoer in AERIUS 

2^1 woning 12 8,2 (cat. koop, huis, 2^1 kap) 98,4 mvt/etmaal 

Vrijstaande 

woning 
22 8,6 (cat. koop, huis, vrijstaand) 189,2 mvt/etmaal 

Sporthal 2.200 m2 bvo 10,8 per 100 m2 bvo (sporthal) 237,6 mvt/etmaal 

Totaal   525,2 mvt/etmaal 

 

 

De verdeling van het aantal verkeerbewegingen in licht verkeer, middelzwaar verkeer en zwaar 

verkeer is overgenomen van de verdeling op de Heilooër Zeeweg ter hoogte van Heiloo (98,1% 

licht verkeer, 1,5% middelzwaar verkeer en 0,4% zwaar verkeer (NSL monitoringstool viewer, 

2020). Hiermee is rekening gehouden bij de invoer van de gegevens.  

 

 

 

 

 

 

  



    

3.4 AERIUS-modellen 

 

Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase zijn de gegevens ingevoerd in de Calculator. De 

Calculator heeft de emissie en depositie van het plan bepaald. De onderstaande uitsneden zijn 

opgenomen om weer te geven welke bronnen op welke locatie zijn voorzien. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

 

3.5 Rekenresultaten 

 

Uit de berekeningen van de aanlegfase 2021, 2022, 2023 2034 en de gebruiksfase blijkt dat er 

sprake is van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Op 

onderstaande afbeeldingen worden de rekenresultaten weergeven. 

 

 
 

 

 



    

 

 
 

 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

 
 

 

 

Zowel in de aanlegfases als in de gebruiksfase is er sprake van stikstofdepositie. De resultaten 

bieden aanleiding om een verschilberekening te maken om te achterhalen of intern salderen 

mogelijkheden biedt voor een natuurvergunning. In de aanlegfase en gebruiksfase is er 

namelijk sprake van een stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jr op diverse habitattypen. 

Een dergelijke berekening is namelijk stap 2 uit de stappenplan ‘Toestemmingverlening 

stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten’. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de 

referentiesituatie.  



    

4. Referentiesituatie 
 

Gelet op de berekende overschrijding in de toekomstige situatie, is er een verschilberekening 

opgesteld om te achterhalen of de toekomstige situatie ondanks de verhoging van > 0,00 

mol/ha/jr leidt tot een betere situatie dan de oude situatie. 

 

4.1 Vaststellen referentie 

 

Om dit te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van de beleidsregel intern en extern salderen van 

de provincie Noord-Holland, hierna te noemen het besluit.  

 

Als referentiesituatie dient er gekeken te worden naar artikel 4 uit de beleidsregels. Deze gaat 

uit van 7 december 2004 of de datum waarop het desbetreffende gebied door de Europese 

Commissie tot een gebied van communautair belang is verklaard, voor zover die verklaring 

heeft plaatsgevonden na 7 december 2004. Gelet op de informatie van BIJ12 is het gebied 

Noordhollands Duinreservaat op 7 december 2004 aangewezen als Natura 2000-gebied.  

 

Als referentiesituatie wordt dus de situatie aangehouden van 7 december 2004. Destijds was de 

sporthal ‘’de Watertoren’’ in gebruik ter plaatse van het plangebied. Via topotijdreis.nl is de 

sporthal terug te vinden in het referentiejaar 2004. 

 

 
 

 

 

 

4.2 Emissie referentiesituatie 

 

Gasverbruik  

De gebouwemissies zijn gemodelleerd met de kenmerken behorende bij de categorie uit 

AERIUS- Calculator ‘Wonen en werken’ met subcategorie ‘kantoren en winkels’. Er is een 

hoogte van 10,7 meter en een spreiding van 5,4 meter aangehouden voor de vlakbron ter 



    

grootte van de sporthal. Voor de sporthal is het gasverbruik berekend aan de hand van 

kentallen uit Sipma en Rietkerk (2016). Hieruit volgt dat een sporthal een gasverbruik heeft van 

16 m3/m2. De bestaande sporthal is 2.200 m2 bvo. Omgerekend geeft dit een gasverbruik van 

35.200 m3 aardgas per jaar, wat gelijk is aan 22,2 kg NOx per jaar.  

 

Verkeersbewegingen  

Het aantal verkeersbewegingen in de huidige situatie is berekend met kengetallen uit CROW 

(2018): Sporthal: rest bebouwde kom, matig stedelijk: maximaal 10,8 mvt/etmaal per 100 m2 

bvo. Het aantal verkeersbewegingen in de huidige situatie is in totaal 237,6 motorvoertuigen per 

etmaal. De verdeling van het aantal verkeerbewegingen in licht verkeer, middelzwaar verkeer 

en zwaar verkeer is overgenomen van de verdeling op de Heilooër Zeeweg ter hoogte van 

Heiloo (98,1% licht verkeer, 1,5% middelzwaar verkeer en 0,4% zwaar verkeer (NSL-

monitoringstool viewer, 2020).  

 

 

4.3 AERIUS-model 

 

De zojuist beschreven invoer levert het volgende AERIUS-model op. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

4.4 Rekenresultaten 

 

De invoer van de referentiesituatie in de AERIUS Calculator geeft de volgende resultaten:  

 

 
 

 

 

 

Ten gevolge van de referentiesituatie wordt het Natura 2000-gebied Noordhollandse 

Duinreservaat getroffen. Uit de resultaten blijkt dat er in de referentiesituatie sprake is van een 

maximale stikstofdepositie van 0,67 mol/ha/jr op verschillende habitattypen. Ook andere 

habitatstypen kampen in de referentiesituatie met stikstofdepositie. In het volgende hoofdstuk 

worden de rekenresultaten van de verschilberekening weergeven. 

  



    

 

5. Verschilberekening en conclusie 
 

Uit de verschilberekening blijkt dat er ten opzichte van de referentiesituatie en de aanlegfase 

2021, 2022, 2023 en 2024 en gebruiksfase is er geen toename is van stikstofdepositie op 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De rekenresultaten worden hieronder weergeven. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

Uit de verschilberekeningen blijkt dat er in de aanlegfase nog steeds sprake is van beperkte 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaart. In het bouwjaar 

2021 is de hoogste depositie 1,64 molha/jr, in 2022: 0,78 mol/ha/jr, in 2023: 1,97 mol/ha/jr en in 

2024: 0,86 mol/ha/jr.  

 

Uit de verschilberekeningen blijkt dat, ten opzichte van de referentiesituatie, in de gebruiksfase 

geen enkel habitat wordt getroffen ten gevolge van het planvoornemen.  

 

Gelet op bovenstaande conclusie zal een passende beoordeling moeten worden uitgevoerd 

voor de aanlegfase.  

 

Conclusie stikstofdepositie 

Het planvoornemen leidt op basis van de ingevoerde gegevens tot extra stikstofdepositie in 

Natura 2000-gebied (enkel in de aanlegfase). Gezien de beperkte depositie en het feit dat het 

een tijdelijke depositie is, is het advies om een ecologisch onderzoek naar stikstofdepositie te 

laten uitvoeren. 

 

Hieruit moet blijken of de beperkte en tijdelijke depositie nadelige gevolgen heeft op de 

getroffen habitattypen in het Noordhollands Duinreservaat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

De volgende bestanden zijn van toepassing op de deze notitie: 

• AERIUS_bijlage_aanleg21_versie2020 

• AERIUS_bijlage_aanleg22_versie2020 

• AERIUS_bijlage_aanleg23_versie2020 

• AERIUS_bijlage_aanleg24_versie2020 

• AERIUS_bijlage_gebruik_versie2020 

• AERIUS_bijlage_referentie_versie2020 

• AERIUS_bijlage_verschilberekening21_versie2020 

• AERIUS_bijlage_verschilberekening22_versie2020 

• AERIUS_bijlage_verschilberekening23_versie2020 

• AERIUS_bijlage_verschilberekening24_versie2020 

• AERIUS_bijlage_verschilberekening_gebruik_versie2020 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RswGPmRJs9EZ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:09 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 40,63 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 2,32

Toelichting aanleg 2021
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Resultaten
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Locatie
Sloop kantine,

grondwerk,
fundatie

parkeerkelder

Emissie
Sloop kantine,

grondwerk,
fundatie

parkeerkelder

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop bestaande kantine
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,36 kg/j

Parkeerkelder - sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 14,55 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,78 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 2,32

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 2,32

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,32

H2160 Duindoornstruwelen 2,32

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 2,32

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,68

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,68

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,13

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,13

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RswGPmRJs9EZ (10 december 2020)Resultaten Sloop kantine, grondwerk, fundatie parkeerkelder

Resultaten

pagina 5/10



Emissie
(per bron)
Sloop kantine,

grondwerk,
fundatie

parkeerkelder

Naam Sloop bestaande kantine
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Grondwerk
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 5,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper - stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,11 kg/j
< 1 kg/j

RswGPmRJs9EZ (10 december 2020)Resultaten Sloop kantine, grondwerk, fundatie parkeerkelder

Resultaten
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Naam Parkeerkelder - sporthal
Locatie (X,Y) 103993, 515262
NOx 14,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Grondwerk 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,29 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kranen (elektrisch) 4,0 4,0 0,0

AFW Trilmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,58 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Grondwerk -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RswGPmRJs9EZ (10 december 2020)Resultaten Sloop kantine, grondwerk, fundatie parkeerkelder

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

RswGPmRJs9EZ (10 december 2020)Resultaten Sloop kantine, grondwerk, fundatie parkeerkelder

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RswGPmRJs9EZ (10 december 2020)Resultaten Sloop kantine, grondwerk, fundatie parkeerkelder

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanleg 2022

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)

pagina 1/9



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RhW2YTja2sx9

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:35 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 26,77 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 1,45

Toelichting Aanleg 2022 - stationair

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Locatie
Aanleg 2022

Emissie
Aanleg 2022

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Casco, gevel en afbouw sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,32 kg/j

Fundatie sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 20,73 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,72 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 1,45

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 1,45

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1,45

H2160 Duindoornstruwelen 1,45

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,45

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,39

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,39

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,08

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,07

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanleg 2022

Naam Casco, gevel en afbouw
sporthal

Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 4,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Telescoopkraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hefsteigers
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,05 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Naam Fundatie sporthal
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 20,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Boorstelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,84 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,93 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,91 kg/j
< 1 kg/j

AFW Boorstelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,49 kg/j
< 1 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Sloop sporthal aanleg woningen

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RUWtgYbQfPyr

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:50 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 42,97 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 2,63

Toelichting aanleg 2023 statioanir

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Locatie
Sloop sporthal

aanleg woningen

Emissie
Sloop sporthal

aanleg woningen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,67 kg/j

Sloop bestaande hal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 2,63

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten

pagina 4/8



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 2,63

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,63

H2160 Duindoornstruwelen 2,63

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 2,63

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,77

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,77

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,15

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,15

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Sloop sporthal
aanleg woningen

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,45 kg/j
< 1 kg/j

Naam Sloop bestaande hal
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening aanleg woningen

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RcZ1LymP3ygQ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:53 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 23,97 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 1,52

Toelichting aanleg 2024 stationair

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Locatie
aanleg woningen

Emissie
aanleg woningen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,61 kg/j

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 1,52

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 1,52

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1,52

H2160 Duindoornstruwelen 1,52

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,52

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,40

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,40

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanleg woningen

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,61 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,41 kg/j
< 1 kg/j

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruik

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RZWaKDNoksSi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 oktober 2020, 16:31 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 8,33 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,21

Toelichting Gebruik 2024

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Locatie
Gebruik

Emissie
Gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal en 34 woningen (gasloos)
Wonen en Werken | Woningen

- -

Verkeer sporthal
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,69 kg/j

Verkeer wonen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,64 kg/j

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,21

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,21

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,21

H2160 Duindoornstruwelen 0,21

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,21

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,06

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,02

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Gebruik

Naam Sporthal en 34 woningen
(gasloos)

Locatie (X,Y) 103995, 515291
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeer sporthal
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 3,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

3,08 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Naam Verkeer wonen
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 4,64 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 287,4 / etmaal NOx
NH3

3,80 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RPafbrL2vgiT

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

28 oktober 2020, 09:16 2018 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,18 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,67

Toelichting Huidige situatie (referentie)

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,98 kg/j

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,67

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,67

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,67

H2160 Duindoornstruwelen 0,67

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,67

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,27

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,27

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 5,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,93 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 21

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RY4dJJgWUvGS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 11:56 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,44 kg/j 40,63 kg/j 13,19 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,67 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 1,64

Toelichting ref vs. aanleg 2021

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,24 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Locatie
aanleg 21

Emissie
aanleg 21

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop bestaande kantine
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,36 kg/j

Parkeerkelder - sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 14,55 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,78 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,68 2,32 + 1,64

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,68 2,32 + 1,64

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,68 2,32 + 1,64

H2160 Duindoornstruwelen 0,68 2,32 + 1,64

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,68 2,32 + 1,64

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,68 + 0,40

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,68 + 0,40

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09 0,13 + 0,05

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08 0,13 + 0,05

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,03 + 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,03 + 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,00 0,01 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,01 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,00 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten

pagina 6/12



Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 5,24 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,39 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanleg 21

Naam Sloop bestaande kantine
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Naam Grondwerk
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 5,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper - stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,11 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Naam Parkeerkelder - sporthal
Locatie (X,Y) 103993, 515262
NOx 14,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Grondwerk 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,29 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kranen (elektrisch) 4,0 4,0 0,0

AFW Trilmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,58 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Grondwerk -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten

pagina 12/12



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 22

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein Rd7Uynfn4hTH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 11:56 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,13 kg/j 26,77 kg/j -0,36 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,70 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 0,78

Toelichting Ref vs. Aanleg 2022

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,93 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Locatie
aanleg 22

Emissie
aanleg 22

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Casco, gevel en afbouw sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,32 kg/j

Fundatie sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 20,73 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,72 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,67 1,45 + 0,78

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22

Resultaten

pagina 5/11



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,67 1,45 + 0,78

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,67 1,45 + 0,78

H2160 Duindoornstruwelen 0,67 1,45 + 0,78

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,67 1,45 + 0,78

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,39 + 0,11

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,39 + 0,11

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,03 0,03 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 0,04 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 4,93 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,13 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

aanleg 22

Naam Casco, gevel en afbouw
sporthal

Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 4,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Telescoopkraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hefsteigers
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,05 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Naam Fundatie sporthal
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 20,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Boorstelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,84 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,93 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,91 kg/j
< 1 kg/j

AFW Boorstelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,49 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 23

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RVgSWaTX3B7c

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 12:06 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 26,83 kg/j 42,97 kg/j 16,14 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,64 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 1,97

Toelichting Ref vs. aanleg 2023

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,63 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Locatie
aanleg 23

Emissie
aanleg 23

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,67 kg/j

Sloop bestaande hal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,66 2,63 + 1,97

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,66 2,63 + 1,97

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,66 2,63 + 1,97

H2160 Duindoornstruwelen 0,66 2,63 + 1,97

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,66 2,63 + 1,97

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,77 + 0,49

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,77 + 0,49

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,08 0,15 + 0,07

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08 0,15 + 0,06

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,04 + 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,04 + 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,01 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,01 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,00 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 4,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

aanleg 23

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,45 kg/j
< 1 kg/j

Naam Sloop bestaande hal
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23

Resultaten

pagina 10/10



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 24

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RjVLsh7dqFew

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 11:58 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 26,53 kg/j 23,97 kg/j -2,56 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,68 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 0,86

Toelichting Ref vs. aanleg 2024

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,33 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24

Resultaten
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Locatie
aanleg 24

Emissie
aanleg 24

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,61 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,66 1,52 + 0,86

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,66 1,52 + 0,86

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,66 1,52 + 0,86

H2160 Duindoornstruwelen 0,66 1,52 + 0,86

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,66 1,52 + 0,86

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,40 + 0,13

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,40 + 0,13

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,08 0,09 + 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,05 0,06 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24

Resultaten

pagina 6/10



Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 4,33 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24
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Emissie
(per bron)

aanleg 24

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,61 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,41 kg/j
< 1 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en Gebruik

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RsHSG2nkF3ZJ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

28 oktober 2020, 09:16 2018 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 28,18 kg/j 11,50 kg/j -16,69 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,19 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Huidige situatie vs Gebruiksfase

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,98 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik

Resultaten
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Locatie
Gebruik

Emissie
Gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal en 34 woningen (gasloos)
Wonen en Werken | Woningen

- -

Verkeer sporthal
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,11 kg/j

Verkeer wonen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,39 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 5,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,93 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

Gebruik

Naam Sporthal en 34 woningen
(gasloos)

Locatie (X,Y) 103995, 515291
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeer sporthal
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 5,11 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,20 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik
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Naam Verkeer wonen
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 6,39 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 287,4 / etmaal NOx
NH3

5,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik
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1. Inleiding 
 

 

De gemeente Bergen heeft besloten het oude Watertorengebied in Egmond aan Zee een 

nieuwe impuls te geven. De bestaande sporthal aan de Watertorenweg 36 wordt gesloopt. 

Hiervoor komt een nieuwe sporthal terug en worden 34 woningen gerealiseerd. Voor de 

bezoekers van de sporthal, omwonenden en bezoekers van het strand en duin wordt ook 

ondergrondse parkeergarage gebouwd. De nieuwe gebouwen worden energieneutraal, waarbij 

de sporthal en woningen een gasloze installatie krijgen met warmtepompen en pv-panelen. 

 

De sloop- en bouwwerkzaamheden worden gestart medio 2021 en het gehele project is naar 

verwachting in 2024 gereed. Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden komen stikstofoxiden (NOx) 

en ammoniak (NH3) vrij. En evenals in de huidige situatie het geval is leidt ook bij het gebruik 

van de nieuwe sporthal en woningen tot een uitstoot van stikstof (NOx en NH3). Daarom zijn er 

door ons (IDDS) stikstofberekeningen uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator (versie 

2020). Voor elk jaar dat de sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsvinden (2021 t/m 2024) is een 

aparte stikstofberekening gemaakt. Ook de stikstofuitstoot door het gebruik in de huidige 

situatie en het gebruik in de toekomstige situatie is met een stikstofberekening inzichtelijk 

gemaakt. Uit deze berekeningen is gebleken dat er, met name tijdens de bouwfase, sprake is 

van een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen binnen nabijgelegen 

Natura 2000-gebieden. 

 

Bij stikstofdepositie als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling kon tot 29 mei 2019 

toestemming worden verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad 

van State heeft het PAS op dat moment echter ongeldig verklaard omdat een toestemming 

‘vooraf’ in strijd was met de Europese natuurwetgeving. De overheid werkt momenteel aan een 

nieuwe aanpak stikstof. Met het wegvallen van het PAS dient elke ontwikkeling waarbij sprake 

is van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden getoetst te worden op significante effecten op 

de instandhoudingsdoelstellingen en aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebied.  

 

In dit ecologisch onderzoek naar stikstofdepositie is onderzocht of de berekende toename van 

stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden,significant negatieve effecten kunnen optreden 

op de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

2. Wettelijk kader 

 
Uit de Wet natuurbescherming artikel 2.8, gelezen in samenhang met artikel 2.7, volgt dat 

onderzocht moet worden of een plan significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-

gebied. Dat is het geval als een plan voorziet in ruimtelijke ontwikkelingen die ten opzichte van 

de referentiesituatie significante gevolgen kunnen hebben. Onder referentiesituatie wordt de 

feitelijk, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan verstaan. Als 

een plan ten opzichte van de referentiesituatie leidt tot een toename van de stikstofdepositie op 

reeds overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, dan dienen de 

gevolgen van die toename voor de vaststelling van het plan te worden onderzocht. Als daaruit 

volgt dat significante gevolgen op voorhand op grond van objectieve gegevens kunnen worden 

uitgesloten kan het plan in behandeling worden genomen. 

 

Vanuit de Wet natuurbescherming zijn de volgende artikelen van belang: 

 

Artikel 2.7 van de Wnb luidt: 

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 

beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen 

of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast 

indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid. 

[…]" 

 

Artikel 2.8 van de Wnb luidt: 

"1. Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als bedoeld in artikel 2.7, 

derde lid, onderdeel a, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van de 

vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, 

rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 

2. In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, 

ingeval het plan of het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan, 

onderscheidenlijk project, of deel uitmaakt van een ander plan, voor zover voor dat andere 

plan of project een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende beoordeling 

redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante 

gevolgen van dat plan of project. 

3. Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en gedeputeerde staten verlenen voor 

het project, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende 

beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. 

[…]" 

 

  



    

 

3. Werkwijze 
 
 
3.1 Uitwerking resultaten stikstofberekeningen 

 
Voor dit project is voor meerdere situaties de stikstofdepositie berekend, uitgaande van de 

gebruiksfase en de aanlegfase. 

 

Voor de gebruiksfase is allereerst bepaald wat de stikstofdepositie is in de huidige situatie door 

emissies van de (verwarmings-)installaties in de sporthal en het verkeer dat per jaar van en 

naar de sporthal gaat. Vervolgens is een stikstofberekening uitgevoerd voor de toekomstige 

gebruiksfase van de nieuwe sporthal en woningen (vanaf 2024). Omdat de (verwarmings-

)installaties in de nieuwe sporthal en woningen niet op het gas zijn aangesloten, maar 

volledig duurzaam zijn kan de toekomstige emissie van NOx volledig worden toegeschreven 

aan de verkeersbewegingen van en naar de sporthal en de woningen. Tot slot is voor de 

gebruiksfase een verschilberekening gemaakt tussen de stikstofdepositie van het huidige en de 

toekomstige gebruik. Uit deze verschilberekening blijkt dat de depositie in de toekomstige 

situatie lager is dan in de huidige situatie (zie tabel 1). 
 

Voor de aanlegfase zijn meerdere berekeningen gemaakt, omdat de werkzaamheden naar 

verwachting 4 jaar gaan duren. Voor elk jaar waarin sloop- en/of bouwwerkzaamheden worden 

uitgevoerd is een aparte stikstofberekening gemaakt op basis van de emissies van het 

materieel dat in het betreffende jaar wordt ingezet. Deze emissies zorgen voor een tijdelijke 

toename van stikstofdepositie in de omgeving. In de periode van de werkzaamheden is er 

vanuit de sporthal geen emissie van NOx meer. Voor elk jaar dat er werkzaamheden 

plaatsvinden is om die reden ook een verschilberekening gemaakt van de stikstofdepositie in de 

huidige situatie ten opzichte van de depositie tijdens de werkzaamheden. Uit deze 

verschilberekening blijkt dat de depositie in de aanlegfase toeneemt tijdens de werkzaamheden 

in 2021, 2022, 2023 en 2024. Hierbij is de depositietoename in 2023 het hoogst. 

 

Bij elke AERIUS-berekening wordt een apart rapport gegenereerd waarin de resultaten zijn 

samengevat (bijlage 2). Deze rapporten geven beperkte informatie over de habitattypen 

waarbinnen de stikstofdepositie plaatsvindt. Daarom dient in de AERIUS Calculator nog 

bepaald te worden of de stikstofdepositie per habitattype plaatsvindt in overbelaste hexagonen. 

Daarnaast dient ook te worden bepaald of het habitattype zelf (binnen overbelast hexagoon) 

daadwerkelijk overbelast is. Het kan namelijk zo zijn dat in hetzelfde hexagoon een 

stikstofgevoeliger habitattype ligt dat overbelast is, maar dat het betreffende habitattype zelf nog 

niet overbelast is. De resultaten van deze nadere analyse van de berekeningen zijn 

weergegeven in hoofdstuk 4. 

 

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat er in de aanlegfase en gebruiksfase een toename van 

stikstofdepositie plaatsvindt in het naastgelegen Natura 2000-gebied Noordhollands 

Duinreservaat (zie afbeelding 1). Voor de (stikstofgevoelige) habitattypen en leefgebieden van 

soorten, waarvoor dit Natura 2000-gebied is aangewezen is de stikstofdepositie als gevolg van 

het project berekend. De onderhavige toetsing richt zich op het effect van deze toename op het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de desbetreffende habitattypen en 

leefgebieden. 
 
 



    

3.2 Toetsing 

 
In het ecologisch onderzoek naar stikstofdepositie is een eerste onderscheid gemaakt in het 
effect van berekende stikstofdepositie op habitattypen en leefgebieden. In de eerste toetsing is 
bepaald voor depositiewaarden binnen welke habitattypen op voorhand significante effecten zijn 
uit te sluiten. Voor de habitattypen waarbij de stikstoftoename niet boven de 0,03 mol N/ha/jaar 
uitkomt wordt (nog) geen toetsing uitgevoerd. De basis hiervoor wordt gevonden in het 
verwaarloosbare effect van een geringe uitstoot binnen overbelaste hexagonen. Bij geringe 
toenames van stikstofdepositie kunnen significante effecten vaak al op voorhand worden 
uitgesloten. Het gaat hierbij om een eerste selectie van habitattypen en leefgebieden 
waarbinnen de maximale stikstofdepositie lager of gelijk is aan 0,03 mol N/ha/jaar. 
 
Voor depositietoenames die hoger uitkomen en waarvoor niet algemeen bepaald kan worden 
dat significante effecten zijn uitgesloten is per habitattype en leefgebied getoetst wat de effecten 
zijn van stikstofdepositie afkomstig uit het project. In het kader van het Programma Aanpak 
Stikstof (2015) is door de provincies per Natura 2000-gebied een PAS-gebiedsanalyse 
opgesteld. Deze rapporten bevatten de analyse van gegevens over het Natura 2000-gebied 
in relatie tot stikstof en de ecologische onderbouwing van gebiedspecifieke herstelmaatregelen 
in het kader van het PAS. De gebiedsanalyses zijn (nog) niet aangepast op het verdwijnen van 
het PAS. Hierdoor is een aantal onderdelen van de documenten niet meer geldig 
(ontwikkelruimte en verwachte daling stikstof) of niet meer correct (planning van de 
maatregelen bijvoorbeeld). Ondanks dit feit bieden de gebiedsanalyses van de Natura 2000-
gebieden waardevolle informatie over de stikstofgevoeligheid en de huidige kwaliteit van de 
habitattypen en leefgebieden binnen het gebied. 
 
In de verdiepende toetsing is voor de kwalitatieve beoordeling van de effecten van de 
stikstofdepositie op de relevante habitattypen en doelsoorten (incl. leefgebieden) daarom 
gebruik gemaakt van de verschillende gebiedsanalyses van de desbetreffende Natura 2000-
gebieden. 
 

 
 



    

4. Resultaten AERIUS stikstofberekening 

 
4.1 Overzicht resultaten AERIUS berekeningen 

 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten van de berekeningen die zijn 
uitgevoerd voor de gebruiksfase en de aanlegfase. Hierbij wordt de maximale berekende 
depositietoename per habitattype en leefgebied binnen het Natura 2000-gebied Noordhollands 
Duinreservaat weergegeven. Tevens zijn hier voor de aanlegfase de depositiewaardes van de 
verschilberekeningen weergegeven van de huidige (referentie) waardes ten opzichte van de 
toekomstige waardes in de aanlegfase. 
 
 

Resultaten stikstofberekeningen gebruiksfase 
In tabel 1 zijn de maximale stikstofdepositietoenames weergegeven van de gebruiksfase in de 
huidige (referentie) situatie (GF ref) en in de toekomstige situatie vanaf 2024 (GF 24). Omdat de 
(verwarmings-)installaties in de nieuwe sporthal en woningen niet op het gas zijn aangesloten, 
maar volledig duurzaam zijn, zijn de toekomstige emissies lager dan momenteel het geval is. 
De toekomstige emissies kunnen volledig worden toegeschreven aan de verkeersbewegingen 
van en naar de sporthal en de woningen. Tabel 1 laat ook zien dat hiermee de stikstofdepositie 
op de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de toekomstige gebruiksfase gemiddeld 
genomen meer dan 2/3 lager is. Het AERIUS-rapport met de verschilberekening laat zien dat de 
totale emissievracht in de toekomstige gebruiksfase voor NOx afneemt met 16,69 kg per jaar en 
voor NH3 is de afname 0,19 kg per jaar, ten opzichte van de huidige situatie. Zie voor de 
berekeningen achter de hier gepresenteerde getallen de AERIUS rapporten in bijlage 2. 

 

Hoogste bijdrage van stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase tijdens de referentiesituatie (GF 

ref) en de toekomstige situatie vanaf 2024 (GF 24) voor de habitattypen in Natura 2000-gebied 

Noordhollands Duinreservaat. 

 
Tabel 1: Hoogste bijdrage stikstofdepositie gebruiksfase 

 

Habitattype GF ref (mol/ha/jr) GF 24 (mol/ha/jr) 

H2120 Witte Duinen 0,67 0,21 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,67 0,21 

H2160 Duindoornstruwelen 0,67 0,21 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,67 0,21 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,27 0,05 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,27 0,05 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09 0,05 

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08 0,02 

H2190A Vochtige Duinvalleien (open water) 0,02 0,01 

H2190B Vochtige Duinvalleien (Kalkrijk) 0,02 0,01 

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 - 

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 - 



    

 

Resultaten stikstofberekeningen aanlegfase 2021 t/m 2024 
In tabel 2 zijn de maximale stikstofdepositietoenames weergegeven van de aanlegfase (AF) in 
de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. Tevens zijn de depositiewaardes van de 
verschilberekening weergegeven tussen de (referentie) situatie in de huidige gebruiksfase (GF 
ref) en de jaarlijkse depositie in de aanlegfase (AF 21, 22, 23, 24). Deze verschilberekening laat 
de tijdelijke depositietoename zien van de aanlegfase ten opzichte van de depositie in de 
huidige gebruiksfase. Uit tabel 2 blijkt dat de stikstofdepositietoename tijdens de aanlegfase het 
hoogst is in 2023. Zie voor de berekeningen achter de hier gepresenteerde getallen de AERIUS 
rapporten in bijlage 2. 
 

 
Tabel 2: Hoogste bijdrage stikstofdepositie per fase (aanlegfase) 

 

Habitattype 

AF 21 

(mol/h

a/jr) 

AF 22 

(mol/h

a/jr) 

AF 23 

(mol/h

a/jr) 

AF 24 

(mol/h

a/jr) 

GF ref 

(mol/h

a/jr) 

GF ref 

vs. AF 

21 

(mol/h

a/jr) 

GF ref 

vs. AF 

22 

(mol/h

a/jr) 

GF ref 

vs. AF 

23 

(mol/h

a/jr) 

GF ref 

vs. AF 

24 

(mol/h

a/jr) 

H2120 Witte Duinen 2,32  1,45 2,63  1,52  0,67  1,64 0,78 1,97 0,86 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,32  1,45  2,63  1,52  0,67  1,64  0,78  1,97  0,86 

H2160 Duindoornstruwelen 2,32  1,45  2,63  1,52  0,67  1,64  0,78  1,97  0,86 

H2180C Duinbossen 

(binnenduinrand) 
2,32  1,45  2,63  1,52  0,67  1,64  0,78  1,97  0,86 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,68  0,39  0,77  0,40  0,27  0,40  0,11  0,49  0,13 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,68  0,39  0,77  0,40  0,27  0,40  0,11  0,49  0,13 

H2180A Duinbossen (droog), 

berken-eikenbos 
0,13  0,08  0,15  0,09  0,09  0,05  0,00  0,07  0,01 

H2140B Duinheiden met 

kraaihei (droog) 
0,13 0,07  0,15  0,08  0,08  0,05  0,00  0,06  0,00 

H2190A Vochtige Duinvalleien 

(open water) 
0,03  0,02  0,04  0,02  0,02  0,01  0,00  0,01  0,00 

H2190B Vochtige Duinvalleien 

(Kalkrijk) 
0,03  0,02  0,04  0,02  0,02  0,01  0,00  0,01  0,00 

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00 

Lg12 Zoom, mantel en droog 

struweel van de duinen 
0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00 

H2190C Vochtige duinvalleien 

(ontkalkt) 
0,01  -  0,01  -  -  0,00  -  0,00 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

5. Toetsing 

 
5.1 Stikstofdepositie gebruiksfase 

 
Uit tabel 1 blijkt dat de stikstofdepositie in de huidige gebruiksfase hoger is dan de depositie in 
de gebruiksfase vanaf 2024. Er is sprake van een permanente afname van de stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden binnen het Natura 2000-gebied 
Noordhollands Duinreservaat, als gevolg van de realisatie van een nieuwe sporthal en 
woningen. Dit zorgt (vanaf 2024) voor een positief effect op de ontwikkeling van deze 
habitattypen en het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. (Significant) negatieve 
effecten op het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat als gevolg van de 
gebruiksfase zijn hierdoor uitgesloten en worden in dit rapport niet verder getoetst en 
beoordeeld. 
 
5.2 Stikstofdepositie aanlegfase 

 
Voor de periode van de aanlegfase neemt de stikstofdepositie tijdelijk toe in het Natura 2000-
gebied Noordhollands Duinreservaat als gevolg van de sloop- en bouwwerkzaamheden. Deze 
depositietoename is het hoogst in 2023. Om de worst-case situatie in beeld te brengen wordt bij 
deze toetsing als uitgangspunt genomen dat de depositietoename tijdens de gehele aanlegfase 
gelijk is aan de toename zoals berekend voor 2023. Hiermee wordt de stikstofdepositie als 
gevolg van de aanlegwerkzaamheden in de jaren 2021, 2022 en 2024 overschat. Bij de toetsing 
wordt daarnaast de stikstofdepositie van de huidige gebruiksfase in mindering gebracht op de 
depositietoename van de aanlegfase (in 2023), zoals is weergegeven in tabel 2. Hiermee wordt 
de toetsing uitgevoerd voor de werkelijke maximale stikstofdepositietoename tijdens de periode 
van de aanlegfase ten opzichte van de huidige stikstofdepositie. 

 
 

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
In tabel 3 zijn de resultaten van de AERIUS-berekening voor de aanlegfase (worst-case) verder 
uitgewerkt. Hierbij is per habitattype waarbinnen stikstofdepositie plaatsvindt bepaalt of en hoe 
hoog de stikstofdepositie toeneemt binnen (bijna) overbelaste delen van het desbetreffende 
habitattype ten opzichte van de huidige (gebruiks-)situatie. 
 
In de tabel is de hoogste depositiebijdrage weergegeven binnen hexagonen die (bijna) 
overbelast zijn. Voor overbelaste habitattype is de hoogste depositiebijdrage weergegeven van 
het hexagoon waar de kritische depositiewaarde (KDW) van het habitattype wordt overschreden 
door de achtergronddepositie. Voor de bijna overbelaste habitattypen is de hoogte 
depositiebijdrage weergegeven van het hexagoon waar de achtergronddepositie de KDW 
benaderd (verschil van >200 mol/ha/jr). 
 
Voor de habitattypen waarbij de stikstoftoename niet boven de 0,03 mol N/ha/jaar uitkomt wordt 
(nog) geen toetsing uitgevoerd. Significante effecten bij deze geringe toenames van 
stikstofdepositie vaak al op voorhand worden uitgesloten (RIVM, 2019). Het gaat hierbij om de 
habitattypen en leefgebieden waarbinnen de maximale stikstofdepositie lager of gelijk is aan 
0,03 mol N/ha/jaar (tabel 2). 
 

 



    

In tabel 3 zijn de resultaten van de AERIUS-berekening weergegeven. ‘Bijdrage aanlegfase’ 

geeft de maximale stikstofdepositie die ook is terug te vinden in tabel 2 en het rapport van de 

AERIUS-berekening 2023 (bijlage 2).  

 

‘Bijdrage op (bijna) overbelast hexagoon’ geeft aan of de stikstofdepositie plaatsvindt binnen 

een deel van het habitattype dat overbelast is (oranje) of bijna overbelast is (geel en 

tussenhaakjes) en de maximale bijdrage die binnen deze delen plaatsvindt. De groene cellen 

geven aan dat het habitattype niet overbelast is. Indien in de groene cellen een {getal} staat dan 

betekent dit dat binnen het zelfde hexagoon een ander habitattype aanwezig is dat overbelast 

is, maar dat het desbetreffende habitattype niet (bijna) overbelast is. Tevens is het oppervlakte 

van het habitattype en de achtergronddepositie binnen het hexagoon met de hoogste bijdrage 

weergegeven. 

 
Tabel 3: Resultaten AERIUS-berekening met KDW 

 

Habitattype 

Bijdrage 

project 

(GF ref vs AF 

23) 

(mol/ha/jr) 

Max. bijdrage op 

(bijna) overbelast 

hexagoon 

(mol/ha/jr 

Oppervlak 

(ha) van 

habitattype in 

hexagoon met 

hoogste 

bijdrage 

KDW 

(mol/ha/

jr) 

Achtergrond-

depositie in 

hexagoon 

met 

hoogste 

bijdrage 

(mol/ha/jr) 

H2120 Witte Duinen 1,97 (0,30) 0,0 ha 1429 1381,88 

H2130A Grijze duinen 

(kalkrijk) 
1,97 1,97 0,0 ha 1071 1307,05 

H2160 

Duindoornstruwelen 
1,97 {0,01} 0,3 ha 2000 1926,67 

H2180C Duinbossen 

(binnenduinrand) 
1,97 (0,02) 0,2 ha 1786 1732,63 

H2130B Grijze duinen 

(kalkarm) 
0,49 0,49 0,1 ha 714 1011,71 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,49 {0,41} 0,1 ha 2286 1124,36 

H2180A Duinbossen 

(droog), berken-eikenbos 
0,07 0,04 0,2 ha 1071 1372,42 

H2140B Duinheiden met 

kraaihei (droog) 
0,06 (0,01) 0,1 ha 1071 1024,11 

 

 
In tabel 3 is te zien welke habitattypen binnen het Natura 2000-gebied nog niet overbelast of 

bijna overbelast zijn en daarom nog geen negatieve effecten ondervind van stikstofdepositie. 

Voor de habitattypen H2160 Duindoornstruwelen en H2170 Kruipwilgstruwelen is er geen 

sprake van een overbelaste situatie tijdens de tijdelijke toename van stikstofdepositie in de 

aanlegfase. Significant negatieve effecten op deze habitattypen als gevolg van de 

aanlegwerkzaamheden zijn uitgesloten. 
 

Binnen de bijna overbelaste habitattypes is de depositiebijdrage het hoogst voor het habitattype 

H2120 Witte duinen (0,30 mol N/ha/jaar). De achtergronddepositie ligt hier circa 47 mol/ha/jr 

onder de KDW. Met een tijdelijke depositietoename van 0,30 mol/ha/jr zou het project 400x 

kunnen worden uitgevoerd en dan nog zou de KDW voor dit habitattype niet worden 

overschreden.  



    

Voor de bijna overbelaste habitattypen waarbinnen de bijdrage lager ligt (H2180C Duinbossen 

(binnenduinrand) en H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)), kan het project nog veel vaker 

worden uitgevoerd voordat de KDW wordt overschreden. De depositietoename van deze bijna 

overbelaste habitattypen is zeer beperkt (max 0,02) en de achtergronddepositiewaarde ligt 

minimaal 53 mol/ha/jr onder de KDW (H2180C). Tijdens de aanlegfase van 4 jaar zorgt de 

maximaal berekende, jaarlijkse stikstoftoename bij deze habitattypen niet tot een overschrijding 

van de KDW. Significant negatieve effecten op deze bijna-overbelaste habitattypen kunnen dan 

ook op voorhand worden uitgesloten. Het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van 

deze habitattypen komt niet in gevaar als gevolg van de tijdelijke depositietoename door de 

aanlegfase van het project. 

 

Voor drie habitattypen is de huidige achtergronddepositiewaarde hoger dan de KDW en is er 

sprake van een overbelaste situatie. Voor elke depositietoename in een overbelaste situatie, 

hoe klein ook, kan een (significant) negatief effect niet worden uitgesloten. Uit een verdiepende 

toets moet blijken of de tijdelijke depositietoename als gevolg van de aanlegfase een significant 

negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de habitattypen H2130A Grijze 

duinen (kalkrijk), H2130B Grijze duinen (kalkarm) en H2180A Duinbossen (droog), berken-

eikenbos. 

 

 

5.3 Huidige kwaliteit en instandhoudingsdoelstellingen 

 

In deze paragraaf is per habitattype of groep van vergelijkbare habitattypen beschreven wat de 

huidige kwaliteit is van het habitattype. Hier op volgend is getoetst of de bijdrage van 

stikstofdepositie negatieve effecten kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van deze 

habitattypen. 
 

Grijze duinen 
Voor grijze duinen (H2130A en B) geldt dat de landelijke trend binnen Nederland ongunstig is. 

Daarom geldt er voor de grijze duinen ook een uitbreiding en verbetering van deze 

subhabitattypen. Binnen Nederland heeft het Noordhollands Duinreservaat een groot aandeel 

van dit habitattype onder zijn beheer. Van het aanwezige oppervlak kalkrijke grijze duinen 

(H2130A) (totaal 997,6 ha) heeft circa 1/3 een matige kwaliteit, het overige deel is van goede 

kwaliteit. Van kalkarme grijze duinen (H2130B) is ongeveer de helft van het oppervlak (totaal 

458,4 ha) van matige kwaliteit en de andere helft heeft een goede kwaliteit (Provincie Noord-

Holland, 2017a). 

 

De matige kwaliteit van de aanwezige grijze duinen is dikwijls het gevolg van vergrassing en/of 

verstruweling door met name duindoorn en liguster (al dan niet met invasieve soorten als 

Amerikaanse vogelkers, kleinbladige dwergmispelsoorten, mahonie en rimpelroos). Verhoogde 

stikstofdepositie (waardoor met name vermesting en enige verzuring optreedt) speelt hierin een 

belangrijke rol doordat het de natuurlijke successie, zijnde vergrassing en verstruweling, 

versnelt. Daarnaast spelen ook het wegvallen van dynamiek en het dalen van de lokale 

konijnenpopulatie een belangrijke rol. Door konijnenbegrazing ontstaan steeds opnieuw plekken 

met verstuivend zand. Het ontbreken van voldoende konijnen is een knelpunt (Provincie Noord-

Holland, 2017b). 

 

De subhabitattypen A en B van de grijze duinen hebben een sterke verwevenheid met elkaar, 

omdat deze in grote delen van het duin (ontkalkt en kalkovergangsgebied) een mozaïek 

vormen. Hierdoor zijn de maatregelen vaak op beide tegelijk van toepassing. Maatregelen in dit 

habitat zijn er dan ook op gericht om de natuurlijke mozaïekrijke structuren te versterken. Voor 



    

dit habitattype worden maatregelen genomen die zich richten op het tegengaan van vergrassing 

en verstruweling. Maatregelen die genomen worden zijn begrazen, maaien en het maken en 

onderhouden van stuifkuilen (bestaande en nieuwe). Daarnaast wordt de landschappelijke 

structuur verbeterd en hersteld door ontstruwelen (inclusief exoten), ontbossen en begrazen, 

zodat windynamiek wordt hersteld en minder stikstof ingevangen raakt in verruigde vegetatie, 

dit heeft met name een positief effect op het terugdringen van de successie (Provincie Noord-

Holland, 2017a). 
 

De maximale jaarlijkse bijdrage (worst-case situatie) van stikstofdepositie tijdens de aanlegfase 

van het project betreft 1,97 mol/ha/jr (op H2130A) en 0,49 mol/ha/jr (op H2130B). Deze 

toenames vinden alleen plaats binnen de hexagonen direct grenzend aan het projectgebied en 

toenames >0,10 mol/ha/jr vinden alleen plaats in de 11 dichtstbijzijnde hexagonen. Verder van 

het projectgebied nemen de toenames snel af en binnen 500m van het projectgebied zijn de 

toenames minder dan 0,05 mol/ha/jr. Op circa 1,5 km van het projectgebied is er geen sprake 

meer van een depositietoename als gevolg van de aanlegfase (zie ook de donkergrijze contour 

in figuur 3). 

 

Voor beide subhabitattypen geldt tevens dat de maximale depositietoename vanuit het project 

tussen de 0,15% en 0,08% van de KDW ligt. Als er 10 dergelijke activiteiten zouden 

plaatsvinden per jaar (om eventuele cumulatie mee te nemen), dan ligt de maximale toename 

binnen deze habitattypen in de nabijheid van het projectgebied tussen de 1,5% en 0,8% van de 

KDW. Cumulatief (x10) zou deze toename binnen deze subhabitattypen nergens zorgen voor 

een toename >1,5% van de KDW. 
 

De aanlegfase heeft daarmee een beperkte en tijdelijke negatieve invloed op het totale 

aanwezige areaal van het habitattype grijze duinen in het Noordhollands Duinreservaat. 
 

Voor zover in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat de kwaliteit van het 

habitattype, (mede) als gevolg van de te hoge aanvoer van stikstof, op dit moment matig is, 

worden er maatregelen genomen (Provincie Noord-Holland, 2017a) om de kwaliteit van het 

habitattype te herstellen. Dit zijn maatregelen die de geaccumuleerde stikstof uit het gebied 

verwijderen, verstruweling tegengaan en windynamiek herstellen. De maatregelen die 

momenteel worden genomen om successie tegen te gaan hebben een positief effect over een 

veel groter areaal van het habitattype.  

 

Door de tijdelijke depositietoename op een zeer beperkt deel van het areaal, zal de situatie in 

dit Natura 2000-gebied niet wijzigen. De depositietoename tijdens de aanlegfase van het project 

vormt geen risico voor de aantasting van de natuurlijke kenmerken van de grijze duinen en 

heeft geen significant negatief effect op het behalen van de instandhoudingsdoelen. De 

depositietoename zal ook geen gevolgen hebben voor de aard, omvang en succes van de 

(herstel-)maatregelen die (vanuit het beheerplan) genomen moeten worden. 

 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
Voor H2180A Duinbossen (droog) geldt een behoudsopgave voor het oppervlak en de kwaliteit. 

Binnen het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat komt 889,5 ha voor, waarvan 

831,2 ha van goede kwaliteit is en van 58,3 ha is de kwaliteit matig (Provincie Noord-Holland, 

2017a). Het areaal Duinbossen (droog) is stabiel tot langzaam toenemend. De natuurlijke 

uitbreiding vindt het meest plaats op beschutte restanten open duin te midden van 

aangeplante bossen. De eikenbossen hebben een hoge levensverwachting. In een latere fase 

zullen natuurlijke bosprocessen de hoofdrol spelen. Er zullen gaten ontstaan met dood hout en 

spontane verjonging van bomen. Oude delen zullen afsterven en nieuwe delen zullen ontstaan 



    

als gevolg van de ontwikkeling van lage begroeiingen naar bos. Begrazing kan bosweiden 

(gaten in de kroonlaag) en bosranden open houden en de ontwikkeling van mantels en 

bloemrijke zomen bevorderen. De trend in oppervlakte en kwaliteit is enerzijds positief door 

veroudering van het bos, anderzijds zijn er stikstofgerelateerde knelpunten die tot teruggang 

van kwaliteit kunnen leiden (Provincie NoordHolland, 2017b).  

 

Het habitattype Duinbossen (droog) is met name gevoelig voor stikstofdepositie en de gevolgen 

van een verruigende ondergroei. Ook het inwaaien van stikstof en de daaruit voortvloeiende 

verzuring van de bodem door versnelde humusopbouw is een knelpunt. Door de verzuring en 

daaropvolgende verrijking kunnen soorten als Bosbraam en exoten zoals Amerikaanse 

vogelkers, Amerikaanse eik en Douglasspar de overhand nemen. 

 

Maatregelen in dit habitat zijn dan ook gericht op behoud van oude boskernen en bossen met 

goede structuur, verbetering van structuur in aangeplante bossen en uitbreiding van dit 

habitattype. De maatregelen die hierbij worden ingezet bestaan onder andere uit begrazing om 

verruiging tegen te gaan, verwijderen van exoten, vergroten van de winddynamiek (dit in 

combinatie met uitbreiding van grijze duinen), het vergroten van het aandeel dood hout 

en leeftijd spreiding en door het begeleiden van het natuurlijke omvormproces van dennenbos 

naar loofbos. Er is sprake van overschrijding van de KDW op een groot deel van het aanwezige 

oppervlak droge duinbossen. Bij het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen in combinatie 

met het ouder worden van het bos, is het perspectief in het Noordhollands Duinreservaat voor 

dit habitattype echter gunstig (beheerplan 2017). 

 

De maximale toename van stikstofdepositie uit het project komt neer op 0,004% van de KDW 

van het habitattype. Als er 10 dergelijke activiteiten zouden plaatsvinden per jaar (om eventuele 

cumulatie mee te nemen), dan zou dit nog steeds maar 0,04% van de KDW zijn. Deze toename 

vindt plaats binnen de hexagonen direct grenzend aan het projectgebied. Verder van het 

projectgebied nemen de toenames snel af en binnen 500m van het projectgebied zijn de 

toenames minder dan 0,05 mol/ha/jr. Op circa 1,5 km van het projectgebied is er geen sprake 

meer van een depositietoename als gevolg van de aanlegfase (zie ook de donkergrijze contour 

in figuur 3).  

 

De maatregelen die momenteel worden genomen om successie tegen te gaan hebben een 

positief effect op een veel groter areaal van het habitattype. De depositietoename vanuit het 

project is tijdelijk, dermate gering en vindt plaats op een beperkt areaal waardoor deze geen 

risico vormt voor de aantasting van de natuurlijke kenmerken van de droge duinbossen. De 

depositietoename tijdens de aanlegfase van het project vormt geen risico voor de aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van de droge duinbossen en heeft geen significant negatief effect 

op het behalen van de instandhoudingsdoelen. De depositietoename zal ook geen gevolgen 

hebben voor de aard, omvang en succes van de (herstel-)maatregelen die (vanuit het 

beheerplan) genomen moeten worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

6. Conclusie 

 
De stikstofdepositie vanuit het project vindt plaats binnen een aantal habitattypen (en 

leefgebieden). Deze verschillen in hun gevoeligheid voor stikstof, hun huidige kwaliteit en mate 

van overbelasting en knelpunten voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Het 

project zorgt voor een depositietoename binnen het deel van het Natura 2000-gebied 

Noordhollands Duinreservaat rondom Egmond aan Zee. Ook bij het huidige gebruik van de 

sporthal is er sprake van stikstofdepositie in dit deel van het duingebied. Als gevolg van de 

gebruiksfase van het project is er sprake van een permanente verandering van de 

stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. De aanlegfase van het project zorgt voor 

een tijdelijke verandering van de stikstofdepositie. Op basis dit onderzoek kan voor de 

gebruiksfase en de aanlegfase de volgende conclusie getrokken worden. 

 

 

6.1 Wijziging van stikstofdepositie in de gebruiksfase 

 
Uit de toetsing blijkt dat de stikstofdepositie in de huidige gebruiksfase hoger is dan de depositie 

in de gebruiksfase vanaf 2024. Er is hierdoor sprake van een permanente afname (intern 

salderen) van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden binnen het 

Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Dit zorgt (vanaf 2024) voor een positief 

effect op de ontwikkeling van deze habitattypen en het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Conclusie wijziging depositie in de gebruiksfase 

(Significant) negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat als 

gevolg van de gebruiksfase zijn hierdoor uitgesloten. 

 

 

 

6.2 Wijziging van stikstofdepositie in de aanlegfase 

 

Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden van 2021 t/m 2024 neemt de stikstofdepositie 

tijdelijk toe in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Ten opzichte van de 

huidige gebruik is er tijdens de aanlegfase sprake van een tijdelijke toename van de 

stikstofdepositie. Deze depositietoename is het hoogst in 2023. Bij deze toetsing is uitgegaan 

van de worst-case situatie, waarbij is aangenomen dat de depositietoename tijdens de gehele 

aanlegfase gelijk is aan de toename zoals berekend voor 2023. 

 

Effect op niet en bijna overbelaste habitattypen 

Voor de habitattypen H2160 Duindoornstruwelen en H2170 Kruipwilgstruwelen is er geen 

sprake van een overbelaste situatie, waardoor significant negatieve effecten op deze 

habitattypen als gevolg van de aanlegwerkzaamheden zijn uitgesloten. 

 

Voor de bijna overbelaste habitattypes H2180C Duinbossen (binnenduinrand) en H2140B 

Duinheiden met kraaihei (droog) kan geconcludeerd worden dat tijdens de aanlegfase de 

maximaal berekende, jaarlijkse stikstoftoename bij deze habitattypen niet voor een 

overschrijding van de KDW zorgt.  

 

 



    

 

Conclusie aanlegfase niet en bijna overbelaste habitattypen 

Het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypen komt niet in gevaar 

en significant negatieve effecten op deze bijna-overbelaste habitattypen kunnen op voorhand 

worden uitgesloten. 

 

 

 

Effect op overbelaste habitattypen 

Uit de stikstofberekening blijkt dat er in de aanlegfase sprake is van een tijdelijke toename van 

stikstofdepositie binnen drie habitattypen (H2130A Grijze duinen (kalkrijk), H2130B Grijze 

duinen (kalkarm) en H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos). Deze depositietoename 

vind plaats binnen reeds overbelaste habitattypen. Een mogelijk significant negatief effect kan 

hierdoor in eerste instantie niet worden uitgesloten. 

 

Hoewel de maximale depositietoename voor de habitattypen niet zeer gering te noemen zijn, 

blijkt uit de toetsing dat voor een deel van de habitattypen stikstof niet het grootste knelpunt 

vormt en, belangrijker nog, dat de depositietoename van stikstof maar in een klein deel van het 

habitattype plaatsvindt. De toenames >0,10 mol/ha/jr vinden alleen plaats in de 11 

dichtstbijzijnde hexagonen en er is alleen sprake van een toename van >0,05 mol/ha/jr binnen 

een straal van 500m rondom het projectgebied.  

 

Conclusie aanlegfase overbelaste habitattypen 

Voor de overbelaste drie habitattypen zijn significante effecten op het totaal aanwezige 

areaal dan uit te sluiten, omdat de tijdelijke bijdrage vanuit het project er niet voor zorgt dat 

stikstofdepositie een knelpunt wordt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

 

 

Voor zover in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat de kwaliteit van het 

habitattype, (mede) als gevolg van de veel te hoge aanvoer van stikstof, op dit moment slecht 

is, worden (of zijn reeds) maatregelen opgenomen in het beheerplan (Provincie Noord-Holland, 

2017a) om de kwaliteit van de habitattypen te herstellen. Dit kunnen zowel systeemgerichte 

maatregelen zijn (bijvoorbeeld herstel van winddynamiek) als maatregelen die de 

geaccumuleerde stikstof uit het gebied verwijderen (zoals begrazing). Door de tijdelijke 

depositietoename zal de situatie in dit Natura 2000-gebied niet wijzigen. De depositietoename 

zal ook geen gevolgen hebben voor de aard, omvang en succes van de (herstel-)maatregelen 

die (vanuit het beheerplan) genomen moeten worden. 

 

 

6.3 Conclusie ecologische onderzoek naar stikstofdepositie 

 

Als gevolg van de aanleg- en gebruiksfase van de voorgenomen realisatie van de sporthal en 

woningen is er sprake van een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen 

in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. De depositietoename tijdens de 

aanlegfase zorgt voor een tijdelijke toename van stikstofdepositie wat mogelijk zorgt voor een 

aantasting van natuurlijke kenmerken van stikstofgevoelige habitattypen binnen een straal van 

1,5 km rondom het projectgebied. Ondanks deze (worst-case) toename van stikstofdepositie 

kan met zekerheid (significant) negatieve effecten ten gevolge van de tijdelijke deposities 



    

worden uitgesloten voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied en de voor dit 

gebied gestelde instandhoudingsdoelstellingen. Door het duurzaam en gasloos bouwen van de 

nieuwe sporthal en de woningen neemt de stikstofdepositie af ten opzichte van de huidige 

situatie. Hoewel er tijdens de aanlegfase sprake is van een tijdelijke depositietoename, zorgt 

het project tijdens de gebruiksfase voor een permanente afname (na intern salderen) van de 

stikstofdepositie rondom Egmond aan Zee.  Per saldo is daarmee sprake van een positief effect 

op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitattypen en 

leefgebieden voor het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. 

 

Conclusie  

Momenteel bestaat er geen vastgesteld beleid ten aanzien van stikstofdeposities als gevolg 

van ruimtelijke ingrepen waarbij sprake is van een toename van stikstofdepositie binnen 

stikstofgevoelige habitattypen.  

 

Omdat er uit dit ecologische onderzoek blijkt dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten 

kan geconcludeerd worden dat er voor dit project een vergunningplicht geldt en dat deze 

vergunning verleend kan worden. 
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8. Bijlagen 
 

8.1 Rekenresultaten AERIUS-calculator 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RswGPmRJs9EZ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:09 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 40,63 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 2,32

Toelichting aanleg 2021
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Locatie
Sloop kantine,

grondwerk,
fundatie

parkeerkelder

Emissie
Sloop kantine,

grondwerk,
fundatie

parkeerkelder

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop bestaande kantine
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,36 kg/j

Parkeerkelder - sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 14,55 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,78 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 2,32

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 2,32

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,32

H2160 Duindoornstruwelen 2,32

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 2,32

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,68

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,68

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,13

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,13

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)
Sloop kantine,

grondwerk,
fundatie

parkeerkelder

Naam Sloop bestaande kantine
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Grondwerk
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 5,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper - stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,11 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Parkeerkelder - sporthal
Locatie (X,Y) 103993, 515262
NOx 14,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Grondwerk 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,29 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kranen (elektrisch) 4,0 4,0 0,0

AFW Trilmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,58 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Grondwerk -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RswGPmRJs9EZ (10 december 2020)Resultaten Sloop kantine, grondwerk, fundatie parkeerkelder

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanleg 2022

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RhW2YTja2sx9

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:35 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 26,77 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 1,45

Toelichting Aanleg 2022 - stationair

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Locatie
Aanleg 2022

Emissie
Aanleg 2022

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Casco, gevel en afbouw sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,32 kg/j

Fundatie sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 20,73 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,72 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 1,45

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 1,45

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1,45

H2160 Duindoornstruwelen 1,45

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,45

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,39

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,39

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,08

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,07

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanleg 2022

Naam Casco, gevel en afbouw
sporthal

Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 4,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Telescoopkraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hefsteigers
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,05 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Naam Fundatie sporthal
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 20,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Boorstelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,84 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,93 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,91 kg/j
< 1 kg/j

AFW Boorstelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,49 kg/j
< 1 kg/j

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RhW2YTja2sx9 (10 december 2020)Resultaten Aanleg 2022

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Sloop sporthal aanleg woningen

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RUWtgYbQfPyr

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:50 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 42,97 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 2,63

Toelichting aanleg 2023 statioanir

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Locatie
Sloop sporthal

aanleg woningen

Emissie
Sloop sporthal

aanleg woningen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,67 kg/j

Sloop bestaande hal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 2,63

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 2,63

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,63

H2160 Duindoornstruwelen 2,63

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 2,63

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,77

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,77

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,15

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,15

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Sloop sporthal
aanleg woningen

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,45 kg/j
< 1 kg/j

Naam Sloop bestaande hal
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RUWtgYbQfPyr (10 december 2020)Resultaten Sloop sporthal aanleg woningen

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening aanleg woningen

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RcZ1LymP3ygQ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 10:53 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 23,97 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 1,52

Toelichting aanleg 2024 stationair

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Locatie
aanleg woningen

Emissie
aanleg woningen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,61 kg/j

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten

pagina 3/8



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 1,52

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 1,52

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1,52

H2160 Duindoornstruwelen 1,52

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,52

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,40

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,40

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanleg woningen

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,61 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,41 kg/j
< 1 kg/j

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RcZ1LymP3ygQ (10 december 2020)Resultaten aanleg woningen

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruik

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)

pagina 1/8



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RZWaKDNoksSi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 oktober 2020, 16:31 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 8,33 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,21

Toelichting Gebruik 2024

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Locatie
Gebruik

Emissie
Gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal en 34 woningen (gasloos)
Wonen en Werken | Woningen

- -

Verkeer sporthal
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,69 kg/j

Verkeer wonen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,64 kg/j

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,21

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,21

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,21

H2160 Duindoornstruwelen 0,21

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,21

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,06

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,02

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Gebruik

Naam Sporthal en 34 woningen
(gasloos)

Locatie (X,Y) 103995, 515291
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeer sporthal
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 3,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

3,08 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Naam Verkeer wonen
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 4,64 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 287,4 / etmaal NOx
NH3

3,80 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RZWaKDNoksSi (27 oktober 2020)Resultaten Gebruik

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RPafbrL2vgiT

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

28 oktober 2020, 09:16 2018 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,18 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,67

Toelichting Huidige situatie (referentie)

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,98 kg/j

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,67

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,67

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,67

H2160 Duindoornstruwelen 0,67

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,67

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,27

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,27

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 5,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,93 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RPafbrL2vgiT (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 21

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RY4dJJgWUvGS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 11:56 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,44 kg/j 40,63 kg/j 13,19 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,67 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 1,64

Toelichting ref vs. aanleg 2021

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,24 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Locatie
aanleg 21

Emissie
aanleg 21

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop bestaande kantine
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

Grondwerk
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,36 kg/j

Parkeerkelder - sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 14,55 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,78 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,68 2,32 + 1,64

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,68 2,32 + 1,64

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,68 2,32 + 1,64

H2160 Duindoornstruwelen 0,68 2,32 + 1,64

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,68 2,32 + 1,64

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,68 + 0,40

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,68 + 0,40

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09 0,13 + 0,05

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08 0,13 + 0,05

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,03 + 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,03 + 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,00 0,01 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,01 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,00 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten

pagina 6/12



Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 5,24 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,39 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanleg 21

Naam Sloop bestaande kantine
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Naam Grondwerk
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 5,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trekker met
dumper - stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilwals - stationair 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,11 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Naam Parkeerkelder - sporthal
Locatie (X,Y) 103993, 515262
NOx 14,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Grondwerk 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,29 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kranen (elektrisch) 4,0 4,0 0,0

AFW Trilmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,58 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Grondwerk -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,42 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RY4dJJgWUvGS (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 21

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 22

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)

pagina 1/11



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein Rd7Uynfn4hTH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 11:56 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,13 kg/j 26,77 kg/j -0,36 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,70 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 0,78

Toelichting Ref vs. Aanleg 2022

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,93 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Locatie
aanleg 22

Emissie
aanleg 22

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Casco, gevel en afbouw sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,32 kg/j

Fundatie sporthal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 20,73 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,72 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,67 1,45 + 0,78

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,67 1,45 + 0,78

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,67 1,45 + 0,78

H2160 Duindoornstruwelen 0,67 1,45 + 0,78

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,67 1,45 + 0,78

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,39 + 0,11

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,39 + 0,11

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,03 0,03 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 0,04 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 4,93 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,13 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Emissie
(per bron)

aanleg 22

Naam Casco, gevel en afbouw
sporthal

Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 4,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Telescoopkraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hefsteigers
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,05 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Spieringskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Naam Fundatie sporthal
Locatie (X,Y) 103996, 515260
NOx 20,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Boorstelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,84 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,93 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,91 kg/j
< 1 kg/j

AFW Boorstelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini rupskraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel midi -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,49 kg/j
< 1 kg/j

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rd7Uynfn4hTH (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 22
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 23

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RVgSWaTX3B7c

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 12:06 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 26,83 kg/j 42,97 kg/j 16,14 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,64 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 1,97

Toelichting Ref vs. aanleg 2023

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,63 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Locatie
aanleg 23

Emissie
aanleg 23

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,67 kg/j

Sloop bestaande hal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,94 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,66 2,63 + 1,97

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,66 2,63 + 1,97

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,66 2,63 + 1,97

H2160 Duindoornstruwelen 0,66 2,63 + 1,97

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,66 2,63 + 1,97

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,77 + 0,49

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,77 + 0,49

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,08 0,15 + 0,07

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,08 0,15 + 0,06

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,04 + 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,04 + 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,01 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,01 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,00 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 4,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Emissie
(per bron)

aanleg 23

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,45 kg/j
< 1 kg/j

Naam Sloop bestaande hal
Locatie (X,Y) 104003, 515270
NOx 18,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Shranklader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shranklader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Rupskraan groot -
staionair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RVgSWaTX3B7c (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 23
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en aanleg 24

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RjVLsh7dqFew

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2020, 11:58 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 26,53 kg/j 23,97 kg/j -2,56 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,68 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat + 0,86

Toelichting Ref vs. aanleg 2024

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,33 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Locatie
aanleg 24

Emissie
aanleg 24

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 22,36 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,61 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24

Resultaten

pagina 4/10



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,66 1,52 + 0,86

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,66 1,52 + 0,86

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,66 1,52 + 0,86

H2160 Duindoornstruwelen 0,66 1,52 + 0,86

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,66 1,52 + 0,86

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,28 0,40 + 0,13

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,28 0,40 + 0,13

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,08 0,09 + 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,05 0,06 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie

aanleg 24
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 4,33 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Emissie
(per bron)

aanleg 24

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 103988, 515285
NOx 22,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,89 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hijskraan
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Wiellader 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

9,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker
(elektrisch)

4,0 4,0 0,0

AFW Graafmachine -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader -
stationair

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,48 kg/j
< 1 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 103944, 515195
NOx 1,61 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4.539,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.143,0 / jaar NOx
NH3

1,41 kg/j
< 1 kg/j

RjVLsh7dqFew (10 december 2020)Resultaten Huidige situatie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Huidige situatie en Gebruik

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS 's-Gravendijckseweg, 2201CZ Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Watertorenterrein RsHSG2nkF3ZJ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

28 oktober 2020, 09:16 2018 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 28,18 kg/j 11,50 kg/j -16,69 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,19 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Huidige situatie vs Gebruiksfase

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal
Wonen en Werken | Recreatie

< 1 kg/j 22,20 kg/j

Verkeer - huidige situatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,98 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie

Gebruik

Resultaten
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Locatie
Gebruik

Emissie
Gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sporthal en 34 woningen (gasloos)
Wonen en Werken | Woningen

- -

Verkeer sporthal
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,11 kg/j

Verkeer wonen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,39 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,01 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Gebruik

Resultaten

pagina 6/10



Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Sporthal
Locatie (X,Y) 104004, 515274
Uitstoothoogte 10,7 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 5,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeer - huidige situatie
Locatie (X,Y) 103944, 515192
NOx 5,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,93 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Gebruik

Naam Sporthal en 34 woningen
(gasloos)

Locatie (X,Y) 103995, 515291
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeer sporthal
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 5,11 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 233,0 / etmaal NOx
NH3

4,20 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

3,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,1 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RsHSG2nkF3ZJ (28 oktober 2020)Resultaten Huidige situatie
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Naam Verkeer wonen
Locatie (X,Y) 103942, 515185
NOx 6,39 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 287,4 / etmaal NOx
NH3

5,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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7Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Samenvatting

In mei 2016 is in opdracht van de gemeente Bergen (NH) een inventariserend veld-
onderzoek in de vorm van grondboringen uitgevoerd binnen vijf deelgebieden te 
Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen in de gemeente Bergen 
(NH, afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is een toekomstige geplande 
fusie van drie voetbalclubs en de daarmee samenhangende wijziging in bestemming 
van vier van de vijf deelgebieden. 

De deelgebieden bevinden zich in het Noord-Hollandse duingebied. In de deelgebie-
den 1 (Zandpad) en 4 (VV Zeevogels) heeft oorspronkelijk een laag lagunaire klei 
aan het oppervlakte gelegen op Oude Duinafzettingen.  Uit het booronderzoek blijkt 
echter dat op deze locaties het bodemprofiel is omgezet, waarbij duin- en strandzand 
naar het oppervlak is gehaald en de klei omgewerkt. In de deelgebieden 2 en 3 (VV 
Egmondia en Egmonderstraatweg) werden binnen de bovenste 1,5 m van het bodem-
profiel alleen Jonge Duinafzettingen verwacht en deze zijn ook tijdens het veldonder-
zoek aangetroffen. In het deelgebied 5 VV Sint Adelbert werden in de ondergrond 
Jonge op Oude Duinafzettingen verwacht met daartussen een veenlaag. 

In deelgebieden 1 en 4 (Zandpad en VV Zeevogels) is de natuurlijke bodemopbow 
geheel verstoord geraakt om de ondergrond van de gebieden voor o.a. agrarisch 
gebruik en de inrichting van een sportpark, beter bruikbaar te maken. In het deel-
gebied 2 VV Egmondia is er sprake van een relatief diepe afgraving van de Jonge 
Duinafzettingen, waarna de resterende bovengrond is omgewerkt. Op de sportvel-
den en de omringende gebieden is de omwerkingsdiepte relatief beperkt (5-60 cm 
-mv), in het gebied rondom de sporthal is de omwerkingsdiepte relatief diep (70-
145 cm -mv). In het deelgebied 3 Egmonderstraatweg is het akkergebied ca. 3 m 
afgegraven ten opzichte van het bosgebied. In het akkergebied is de bovengrond ten 
behoeve van akkerbouw omgewerkt en is een 60 tot 90 cm dikke eerdlaag ontstaan. 
In het bosgebied is een tot 90-150 cm -mv verstoorde bovengrond geconstateerd. 
In het deelgebied 5 Sint Adelbert is sprake van een relatief diepe verstoring van de 
bovengrond, deze verstoring bestaat voor het grootste deel uit een opgebracht laag 
zand en een oude bouwvoor met fragmenten plastic. De verstoringsdiepte bedraagt 
in dit deelgebied 70-150 cm -mv.

In het duingebied manifesteren archeologische (akker)lagen zich als humeuze banden 
in de duinafzettingen. In de deelgebieden 2, 3 en 5 zijn in de Jonge Duinafzettingen 
dergelijke humeuze lagen aangetroffen. Waarschijnlijk dateren deze lagen uit de late 
middeleeuwen of nieuwe tijd. Tijdens het booronderzoek zijn ook archeologische in-
dicatoren aangetroffen; één fragment roodbakkend aardewerk uit een humeuze laag 
in boring 22 in deelgebied 2 VV Egmondia (waarschijnlijk daterend uit de nieuwe 
tijd), een stuk dierlijk botmateriaal en één stuk van een pijpensteel uit de late mid-
deleeuwen en nieuwe tijd in deelgebied 3 Egmonderstraatweg. Tijdens een eerder 
onderzoek is in het akkergebied van deelgebied 3 Egmonderstraatweg een laatmid-
deleeuwse cultuurlaag (10e - 13e eeuw)aangetroffen met fragmenten kogelpot-, Paf-
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frath- en Pingsdorf-aardewerk. 

Hollandia Archeologen adviseert om binnen de deelgebieden 1 en 4 (Zandpad 
en V.V. Zeevogels) geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren, omdat deze 
gebieden zijn omgezet. In deelgebied 2 V.V. Egmondia en 3 Egmonderstraatweg zijn 
respectievelijk rondom de sporthal en het bosgebied relatief diepe bodemverstoringen 
geconstateerd. Als hier een maximale verstoringsdiepte van 90 cm -mv gehanteerd 
wordt, adviseert Hollandia Archeologen om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
Als echter dieper gegraven wordt adviseert Hollandia Archeologen door middel van 
en karterend booronderzoek te onderzoeken of er nog potentiële archeologische 
lagen aanwezig zijn. In de overige delen van deelgebieden 2 en 3 zijn al potentiële 
archeologische lagen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd aangetroffen. Het advies 
luidt dan ook om in deze gebieden bodemverstorende activiteiten zoveel mogelijk te 
beperken en anders een aanvullend karterend booronderzoek uit te voeren om de 
potentiële vindplaatsen beter te kunnen begrenzen. Dit karterende booronderzoek 
is een aanvulling op het verkennend booronderzoek en daarom kunnen ook de 
boringen van het verkennende booronderzoek bij het vervolgonderzoek worden 
betrokken. Hollandia archeologen adviseert in het deelgebied 5, V.V. Sint Adelbert, 
een maximale graafdiepte van 70 of 90 cm -mv te hanteren en anders een karterend 
booronderzoek uit te voeren in dit gebied.

Ondanks dat dit onderzoek met de grootste zorgvuldigheid is uitgevoerd kunnen in de 
gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde nog steeds archeologische 
resten aanwezig zijn. Hollandia Archeologen wijst daarom op de verplichting 
archeologische vondsten te melden mochten deze met toekomstige werkzaamheden 
aan het licht worden gebracht, zoals vermeld in de Monumentenwet. In dit geval is 
de gemeente Bergen de bevoegde overheid en hier kunnen dus ook meldingen aan 
worden doorgegeven.
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Afbeelding 1. Locatie van de deelgebieden (in zwart) 1. Zandpad, 2. V.V. Egmondia, 3. Egmonderstraat-
weg, 4. V.V. Zeevogels, 5. V.V. St. Adelbert.



IVO-O voetbalclubs in de Egmonden, gemeente Bergen
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1 Inleiding

In mei 2016 is in opdracht van de gemeente Bergen (NH) een inventariserend veldonder-
zoek in de vorm van grondboringen uitgevoerd binnen vijf deelgebieden te Egmond aan 
Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen in de gemeente Bergen (NH, afbeelding 1). 
De aanleiding voor het onderzoek is een geplande fusie van drie voetbalclubs en de daarmee 
samenhangende wijziging in bestemming van vier van de vijf deelgebieden. In deelgebied 
1 zal de bestemming wijzigen van weiland naar bollengrond en dit is de aanleiding om 
dit deelgebied te onderzoeken. In deelgebieden 2, 4 en 5 zal de bestemming wijzigen van 
sportlocatie naar natuurgebied (deelgebied 2). In deelgebied 3 is de nieuwe fusielocatie van 
de drie voetbalclubs gepland en hier zal de bestemming wijzigen van bos- en bollengrond 
naar sportlocatie. Door het wijzigen van de bestemmingenbestaat er een grote kans op het 
verstoren van archeologische sporen. 

Door de Cultuurcompagnie Noord-Holland is in maart 2016 een quickscan uitgevoerd voor 
de deelgebieden. Hierbij werd geconcludeerd dat in twee andere gebieden geen archeolo-
gisch onderzoek noodzakelijk is omdat in deze gebieden de bestemming als bollengrond 
ongewijzigd blijft (Hogedijk en Egmond-Binnen-Zuid). In een derde locatie (Delversduin) 
is wel archeologisch onderzoek geadviseerd, maar omdat de wijziging in het bestemmings-
plan vooralsnog niet wordt doorgevoerd is er voorlopig geen archeologisch onderzoek nodig. 
Omdat in de omgeving van het plangebied al eerder archeologisch bureauonderzoek is uit-
gevoerd is geen archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk (Nyst 2016). Om het inven-
tariserende veldonderzoek een kader te geven is voor elk deelgebied een korte samenvatting 
opgesteld van de tijdens de voorbereiding aangetroffen gegevens en is een gespecificeerde 
verwachting per deelgebied opgesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
3.3). De onderzoeksdocumentatie wordt bewaard in het depot van de provincie Noord-
Holland.
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2 Inventarisatie deelgebieden

2.1  Deelgebied 1: Zandpad

Bestemmingswijziging Van weiland naar bollengrond
Oppervlakte 2,5 Ha

Atlas van Holoceen Nederland (Vos en Weerts 2011)
  

9000 v. Chr.: lage dekzandvlakte
5500 v. Chr.-1500 v. Chr.: zee
500 v. Chr.-800 n. Chr.: overgang 
strandwal/duin naar veengebied
1500 n. Chr.: duingebied

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Ca. 50 cm afgegraven, 
maaiveldhoogte 0,13 m +NAP

Bodemkaart (Eilander et al 1994) Beekeerdgronden, leemarm en zwak 
lemig fijn zand (humeus dek 15-40 cm 
dik, pZg21 II)

Dinoloket Overgang Laagpakket van Zandvoort 
naar het Laagpakket van Schoorl 
op 1-1,75 m –mv met een veenlaag 
ertussen

Geologische kaart van Nederland (Mulder et al 2003) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 
van Schoorl op Laagpakket van 
Zandvoort

Geomorfologische kaart van Nederland (Alterra 2009) Vlakte van getij-afzettingen (2M35)

Archeologische beleidskaart gemeente Bergen 500 m2/40 cm -mv en 2500 m2/40 
cm -mv

Archis Geen onderzoeken, ligt direct ten 
westen van waarneming 120023 
(twee fragmenten roodbakkend 
aardewerk uit de late middeleeuwen 
tot nieuwe tijd)

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Geen bebouwing

Bonnekaarten (Bureau Militaire Verkenningen 1879-
1923)

Weiland

Topografische kaarten (Topografische Dienst 1950-
1994)

Weiland

In de deellocatie Zandpad kunnen archeologische waarden vanaf het neolithicum aanwezig 
zijn, een mogelijke vindplaats manifesteert zich waarschijnlijk als archeologische laag, een 
humeuze, ontkalkte laag met fragmenten houtskool, aardewerk en voor de late middeleeuwen 
en met de nieuwe tijd fragmenten bouwmateriaal. In het duingebied kunnen door verstuiving 
meerdere archeologische lagen boven elkaar terecht zijn gekomen. In deze deellocatie wordt 
de overgang van de Oude Duinafzettingen naar de Jonge Duinafzettingen op ca. 1-1,75 m –
mv verwacht met mogelijk tussen de beide zandpakketten een veenlaag.  Vanwege een vondst 
van roodbakkend aardewerk op de akker ten oosten van de deellocatie worden in het gebied 
voornamelijk resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht. De bodemverstoring 
van het gebied is voor het duingebied relatief gering, verwacht wordt dat de bovengrond ca. 
50 cm is afgegraven en dat de humeuze bovengrond ongeveer 15-40 cm dik is.
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2.2  Deelgebied 2: V.V. Egmondia

Bestemmingswijziging Van voetbalcomplex met hal en 
velden naar nieuwe sporthal en 
duinlandschap

Oppervlakte 4,4 Ha
Atlas van Holoceen Nederland 9000 v. Chr.: lage dekzandvlakte

5500 v. Chr.-1500 v. Chr.: zee
500 v. Chr.-800 n. Chr.: strandwal/duin
1500 n. Chr.: jonge duingebied

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Sportvelden en de sporthalen 
respectievelijk ca. 8 m en 6 m 
afgegraven, maaiveldhoogte sporthal 
8,68 m +NAP en sportvelden 6,63 m 
+ NAP

Bodemkaart Gekarteerd als bebouwd, maar 
oorspronkelijk kalkhoudende 
duinvaaggronden, fijn zand (Zd20A 
VII)

Dinoloket Overgang van het Laagpakket van 
Zandvoort naar het Laagpakket van 
Schoorl op 6-9 m -mv

Geologische kaart van Nederland Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 
van Schoorl op Laagpakket van 
Zandvoort

Geomorfologische kaart van Nederland Deels bebouwd, deels hoge 
kustduinen met bijbehorende vlaktes 
en laagtes (13C1)

Archeologische beleidskaart gemeente Bergen 2500 m2 en tot 6 m + NAP
Archis Westelijke deel ligt in 

onderzoeksmelding 15995 
(bureauonderzoek bestemmingsplan 
Egmond aan Zee)

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Clubhuis gebouwd in 1960, sporthal 
in 1979 

Bonnekaarten (1879-1923) Duinen met een kleine akker in het 
zuiden van het gebied

Topografische kaarten (1950-1994) 1950 en 1961 zuidelijke deel 
sportveld, noordelijke deel akkers, 
1971 twee sportvelden, 1983 en 1994 
twee sportvelden en sporthal

In de deellocatie VV Egmondia kunnen archeologische waarden vanaf het Neolithicum 
aanwezig zijn, alhoewel binnen de verstoringsdiepte alleen archeologische waarden uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd worden verwacht. Een mogelijke vindplaats manifesteert zich 
waarschijnlijk als archeologische laag, een humeuze, ontkalkte laag met fragmenten houtskool, 
aardewerk en fragmenten bouwmateriaal. In het duingebied kunnen door verstuiving 
meerdere archeologische lagen boven elkaar terecht zijn gekomen. In deze deellocatie wordt 
de overgang van de Oude Duinafzettingen naar de Jonge Duinafzettingen op ca. 6-9 m –mv 
verwacht.  Waarschijnlijk is het plangebied 6 tot 8 m afgegraven vanaf de oorspronkelijke 
maaiveldhoogte en er is dus sprake van een diepe verstoring. Toch kunnen in het plangebied 
nog archeologische lagen aanwezig zijn in het zandpakket.
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2.3  Deelgebied 3: Egmonderstraatweg

Bestemmingswijziging Van bos, bollenvelden en weilanden 
naar nieuwe voetbalclub

Oppervlakte 10 Ha
Atlas van Holoceen Nederland 9000 v. Chr.: lage dekzandvlakte

5500 v. Chr.-1500 v. Chr.: zee
500 v. Chr.-800 n. Chr.: strandwal/
duin
1500 n. Chr.: overgang Oude naar 
Jonge duinen

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) De landbouwgebieden zijn vergeleken 
met het bos 3 m afgegraven, 
maaiveldhoogte bos 7,74 m +NAP en 
maaiveldhoogte landbouwgebieden 
4,99 m +NAP

Bodemkaart Bos kalkhoudende duinvaaggronden, 
fijn zand (humeuze bovengrond 
5 tot 10 cm dik, Zd20A VII) en 
landbouwgebieden enkeerdgronden, 
matig fijn zand (humeuze bovengrond 
50-80 cm dik, Ez50A II)

Dinoloket Overgang van het Laagpakket van 
Zandvoort naar het Laagpakket van 
Schoorl op 4,5-7 m -mv

Geologische kaart van Nederland Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 
van Schoorl op Laagpakket van 
Zandvoort

Geomorfologische kaart van Nederland Bos lage kustduinen met 
bijbehorende vlaktes en laagten 
(4L7), landbouwgebied afgegraven/
geëgaliseerde  duinen/strandwallen 
(2M49)

Archeologische beleidskaart gemeente Bergen 50 m2/35 cm –mv en 500 m2/ 40 cm 
-mv

Archis In het zuiden onderzoeksmelding 
26598 (archeologische begeleiding 
Tijdsverdrijflaan), waarnemingen 
120064 (enkele fragmenten 
Laatmiddeleeuws aardewerk) 
en 120065 (cultuurlaag met 
kogelpotfragmenten)  liggen in deze 
deellocatie.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Van den Oldenborghweg 5 
gebouwd in 1980, boerderij van den 
Oldenborghweg 3 gebouwd in 1946-
1985

Bonnekaarten (1879-1923) Bouwland/weiland
Topografische kaarten (1950-1994) Westelijke deel bos, oostelijke deel 

bouwland/weiland
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In de deellocatie Egmonderstraatweg kunnen archeologische waarden vanaf het neolithicum 
aanwezig zijn, alhoewel binnen de verstoringsdiepte alleen archeologische waarden uit de 
late middeleeuwen en nieuwe tijd worden verwacht.  Een mogelijke vindplaats manifesteert 
zich waarschijnlijk als archeologische laag, een humeuze, ontkalkte laag met fragmenten 
houtskool, aardewerk en fragmenten bouwmateriaal. In het duingebied kunnen door 
verstuiving meerdere archeologische lagen boven elkaar terecht zijn gekomen. In deze 
deellocatie wordt de overgang van de Oude Duinafzettingen naar de Jonge Duinafzettingen 
op ca. 4,5-7 m –mv verwacht.  In het oostelijke deel van deze deellocatie is een cultuurlaag 
uit de late middeleeuwen aangetroffen en daarom wordt in deze deellocatie een vindplaats 
uit de late middeleeuwen verwacht. De bodemverstoring van het gebied is voor het deel wat 
nu bosgebied is relatief gering, in het landbouwgebied is waarschijnlijk een 3 m dik pakket 
zand afgegraven en is daarna waarschijnlijk een humeuze bovengrond van 50 tot 70 cm dik 
ontstaan.
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2.4  Deelgebied 4: V.V. Zeevogels

Bestemmingswijziging Van voetbalclub naar bollengrond
Oppervlakte 6,3 Ha
Atlas van Holoceen Nederland 9000 v. Chr.:  rivierdal

5500 v. Chr.-2750 v. Chr.: zee
1500 v. Chr.: kweldergebied achter 
strandwal/duin
500 v. Chr.-800 n. Chr.: overgang 
strandwal/duin naar veengebied
1500 n. Chr.: ingepolderde kwelder

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Het noordelijke gedeelte is ca. 30 
cm afgegraven, maaiveldhoogte 
noordelijke gedeelte 0,41 m –NAP en 
maaiveldhoogte zuidelijke gedeelte 
0,10 m -NAP

Bodemkaart Noordelijke gedeelte kalkhoudende 
vlakvaaggronden, matig fijn zand 
(humeuze bovengrond 30-40 cm 
dik, Zn50A II) zuidelijke gedeelte 
knippige poldervaaggronden, zavel, 
profielverloop 2 (15-35 cm dikke 
zavelige humeuze bovengrond op 
zand, gMn52C III)

Dinoloket Laagpakket van Zandvoort aan het 
oppervlakte, in het zuiden met een 
dun dek van het Laagpakket van 
Walcheren

Geologische kaart van Nederland Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 
van Zandvoort, met ingeschakeld 
veen en een dun dek van het 
Laagpakket van Walcheren

Geomorfologische kaart van Nederland Centrale gedeelte binnendelta, met 
zand/klei, zwak golvend (3L17), 
oostelijke gedeelte binnendelta-vlakte 
+/- klei of zand(2M31)

Archeologische beleidskaart gemeente Bergen 2500 m2/40 cm -mv
Archis Geen onderzoeksmeldingen of 

waarnemingen
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Bouwjaar clubhuis 1970
Bonnekaarten (1879-1923) Weiland
Topografische kaarten (1950-1994) 1950-1961 weiland, 1971 zuidelijke 

deel sportvelden, 1983 en 1994 
sportvelden

In de deellocatie VV Zeevogels kunnen archeologische waarden vanaf het Neolithicum 
aanwezig zijn, een mogelijke vindplaats manifesteert zich waarschijnlijk als archeologische 
laag, een humeuze, ontkalkte laag met fragmenten houtskool, aardewerk en voor de late 
middeleeuwen en met de nieuwe tijd fragmenten bouwmateriaal. In het duingebied kunnen 
door verstuiving meerdere archeologische lagen boven elkaar terecht zijn gekomen. In deze 
deellocatie ligt waarschijnlijk een dun kleidek van het Laagpakket van Walcheren aan de 
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oppervlakte met daaronder Oude Duinafzettingen. Omdat het kleidek van het Laagpakket 
van Walcheren waarschijnlijk in de late middeleeuwen is afgezet worden in de top daarvan 
archeologische waarden uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht. Waarschijnlijk is 
het noordelijke deel van het sportpark ca. 30 cm afgegraven. In deze deellocatie wordt een 
humeuze bovengrond van 15 tot 40 cm dik verwacht.
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2.5  Deelgebied 5: V.V. Sint Adelbert

Bestemmingswijziging Van voetbalclub naar onbekend
Oppervlakte 3,9 Ha

Atlas van Holoceen Nederland 9000 v. Chr.: rivierdal
5500 v. Chr.: zee
3850 v. Chr.: zee
2750 v. Chr.: zee
1500 v. Chr.: strandwal/duin
500 v. Chr.: strandwal/duin
100 n. Chr.: strandwal/duin
800 n. Chr.: strandwal/duin
1500 n. Chr.: duingebied

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Maaiveldhoogte 1,04 m +NAP

Bodemkaart kalkhoudende vlakvaaggronden, 
matig fijn zand (humeuze bovengrond 
30-40 cm dik, Zn50A II)

Dinoloket Overgang Laagpakket van Zandvoort 
naar het Laagpakket van Schoorl 
op 1-2,5 m –mv, met een veenlaag 
ertussen

Geologische kaart van Nederland Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 
van Schoorl op Laagpakket van 
Zandvoort

Geomorfologische kaart van Nederland Afgegraven/geëgaliseerde  duinen/
strandwallen (2M49)

Archeologische beleidskaart gemeente Bergen 500 m2/40 cm -mv

Archis Gehele terrein onderzoeksmelding 
16307 (bureauonderzoek 
bestemmingsplan Egmond-Binnen), 
oostelijke deel onderzoeksmelding 
41223 (bureauonderzoek Egmond-
Binnen).

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Bouwjaar clubhuis 1990
Bonnekaarten (1879-1923) Weiland
Topografische kaarten (1950-1994) 1950-1961 bollenveld, 1971 circuit, 

1983 en 1994 sportveld 

In de deellocatie VV Sint Adelbert  kunnen archeologische waarden vanaf het neolithicum 
aanwezig zijn, een mogelijke vindplaats manifesteert zich waarschijnlijk als archeologische 
laag, een humeuze, ontkalkte laag met fragmenten houtskool, aardewerk en voor de late 
middeleeuwen en met de nieuwe tijd fragmenten bouwmateriaal. In het duingebied kunnen 
door verstuiving meerdere archeologische lagen boven elkaar terecht zijn gekomen. In deze 
deellocatie wordt de overgang van de Oude Duinafzettingen naar de Jonge Duinafzettingen 
op ca. 1-2,5 m –mv verwacht met mogelijk tussen de beide zandpakketten een veenlaag.  In 
deze deellocatie zijn behalve een humeuze bovengrond van 30 tot 40 cm dik geen aanwijzingen 
gevonden voor mogelijke verstoringen.
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3 Inventariserend veldonderzoek

3.1 Inleiding

Het primaire doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de 
gespecificeerde verwachtingsmodellen die zijn opgesteld tijdens de voorbereiding van het 
onderzoek (zie hoofdstuk 2). Daarnaast dienden de mate van verstoring van het terrein en de 
diepteligging van eventueel aanwezige archeologische waarden te worden vastgesteld.

Bij een inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen worden met behulp  
van een edelmanboor, een gutsboor en een zuigerbuis bodemprofielen bestudeerd waarbij 
vooral gelet wordt op aard, dikte en uitgestrektheid van (mogelijk) archeologisch interessante 
lagen. Behalve de stratigrafische informatie kan het opgeboorde materiaal ook een indica-
tie geven over de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Dergelijke aanwijzingen 
kunnen bijvoorbeeld bestaan uit fragmenten aardewerk, stukjes houtskool of fosfaatvlekken. 
Daarnaast is ook de mate van antropogene verstoring en/of natuurlijke erosie van de bodem 
van belang. Door beide factoren kunnen archeologische resten geheel of gedeeltelijk verdwe-
nen zijn. Dergelijke verstoringen zijn met behulp van grondboringen aan te tonen. De meest 
kansrijke afzettingen in de ondergrond, waarin archeologische sporen kunnen worden aan-
getroffen, zijn vaak de wat hogere en drogere delen van het landschap zoals dekzandkoppen, 
verlandde stroomruggen, rivierduinen of oeverwallen. De onderzoeksmethode geeft derhalve 
een redelijke tot goede indicatie maar zeker geen volledig uitsluitsel over waar en hoeveel 
vindplaatsen op een bepaald terrein aanwezig zijn. 

3.2 Vraagstelling

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:

-Wat is de opbouw van het plangebied in landschappelijk opzicht? 

-Is in de deellocaties sprake van verstoringen van de natuurlijke opbouw? Zo ja, in hoeverre is de 
natuurlijke opbouw verstoord geraakt?

-Zijn er tijdens het onderzoek aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische 
waarden?

-Bevinden zich potentiële archeologische lagen zich binnen de verstoringsdiepte?

- Is er in de deellocaties nader (karterend) onderzoek nodig om te onderzoeken of in de deellocaties 
archeologische waarden aanwezig zijn?
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3.3 Strategie

Op basis van een strategie van vijf boringen per hectare worden in het plangebied in totaal 
142 boringen voorzien, te weten:

14 boringen in deelgebied 1 Zandpad,  

24 boringen in deelgebied 2 VV Egmondia, 

53 boringen in deelgebied 3 Egmonderstraatweg, 

32 boringen in deelgebied 4 VV Zeevogels

14 boringen in deelgebied 5 VV Sint Adelbert. 

De boringen worden zoveel mogelijk in een 50x40 m boorgrid gezet. De boringen worden 
doorgezet tot 2 m in de deellocaties 1 Zandpad en 5 Sint Adelbert zodat de overgang van 
het Laagpakket van Zandvoort naar het Laagpakket van Schoorl (Oude naar Jonge Duinen) 
bestudeerd kan worden. Omdat deze overgang zich onder de verwachte verstoringsdiepte 
bevindt (deellocatie 2 VV Egmondia en 3 Egmonderstraatweg) of het Laagpakket van 
Schoorl afwezig is (deellocatie 4 VV Zeevogels) worden op deze deellocaties de boringen 
doorgezet tot 1,5 m –mv. De boringen worden gezet met een Edelmanboor met een diameter 
van 7 cm en een zuigerbuis met een diameter van 5 cm (eventueel met een guts met een 
diameter van 2 cm).

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens ASB 1.1 
waarin onder meer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN 5104 wordt 
gehanteerd. De X en Y coördinaten van de boringen worden ingemeten met een gps met een 
nauwkeurigheid van 3 m. De Z coördinaat wordt bepaald aan de hand het AHN.

In principe worden tijdens het verkennende booronderzoek geen monsters genomen. De 
opgeboorde grond wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische resten door 
de grond te verbrokkelen of te versnijden.
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3.4 Resultaten (per deelgebied)

Deelgebied 1: Zandpad (ca. +0,1m NAP)

In het deelgebied Zandpad zijn in totaal 15 boringen gezet. Ten tijde van het onder-
zoek was het land braakliggend. De ondergrond van dit deelgebied bestaat uit zwak 
siltig, matig fijn zand met een grijze kleur. Deze laag is kalkarm en het betreft hier 
waarschijnlijk Oude Duinafzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 
Zandvoort). De top van de Oude Duinafzettingen bevindt zich op ca. 100-180 cm 
-mv. In de Oude Duinafzettingen zijn op twee locaties, in de boringen 2 en 6 op 
respectievelijk 175 en 195 cm -mv een bruingrijze, zwak humeuze laag aangetroffen. 
Deze bruingrijze laag is ca. 5 cm dik en wordt geïnterpreteerd als een vegetatiehori-
zont of akkerlaag.

In de boringen 9 en 10 is op 170 en 200 cm -mv een mineraalarme, bruine veenlaag 
aangetroffen. Deze veenlaag is waarschijnlijk onstaan in de periode na de sedimentatie 
van de Oude Duinafzettingen en voor de sedimentatie van de Jonge Duinafzettingen 
en wordt tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend. De veenlaag is ontstaan in een 
relatief nat en rustig milieu tussen twee duinenrijen.

Boven de Oude Duinafzettingen en de veenlaag is een ander pakket zwak siltig, grijs-
kleurig, matig fijn zand aangetroffen. Op de overgang tussen de Oude Duinafzet-
tingen en dit pakket is een heterogene, 5 tot 15 cm dikke laag aanwezig wat uit een 
mengeling van matig zandige klei, matig zandig veen en zwak siltig, matig fijn zand 
bestaat. Deze laag heeft een bruingrijze kleur en is zwak humeus. De overgangslaag is 
aangetroffen op 80-180 cm -mv.

In eerste instantie werd tijdens het veldonderzoek verwacht dat de top van dit pakket 
de Jonge Duinafzettingen zouden betreffen en dat de heterogene laag de overgangslaag 
tussen de Oude Duinafzettingen en Jonge Duinafzettingen zou zijn. Uit informatie 
van de perceeleigenaar blijkt echter dat de oorspronkelijke kleilaag die de bovengrond 
van het perceel heeft gevormd is omgezet en dat er duinzand van beneden naar boven 
is gehaald om het land beter bewerkbaar te maken. Er zou tot 2 m -mv zijn diepge-
woeld. Het bovenste grijze zandpakket wordt daarom geïnterpreteerd als opgebracht 
pakket en de heterogene laag in de basis vormt waarschijnlijk de ondergrens van de 
verstoring.

Om de hypothese dat het perceel is omgezet te controleren is een controleboring in 
het naastgelegen perceel gezet (boring 143). In deze boring is van 100 tot 200 cm -mv 
een kleipakket aangetroffen dat is opgebouwd uit blauwgrijze, matig zandige klei, ook 
wel katteklei genoemd (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). Omdat 
in het perceel Zandpad deze kleilaag niet is aangetroffen binnen 200 cm -mv, wordt 
door middel van de controleboring bevestigd dat het perceel Zandpad is omgezet om 
het land beter bewerkbaar te maken.

In de bovengrond van het perceel Zandpad is een 30 tot 65 cm dikke matig humeuze 
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bouwvoor aangetroffen, voornamelijk opgebouwd uit zwak siltig, matig fijn zand. Deze 
bouwvoor zal zijn ontstaan door het gebruik van het perceel als akkerland.Samenvattend 
kan gesteld worden dat het perceel Zandpad tot een diepte van 100-180 cm -mv verstoord is 
geraakt. In de diepere ondergrond kan nog wel een archeologische laag aanwezig zijn, op een 
diepte van ca. 175-195 cm -mv.

Afbeelding 2. Boorpuntenkaart van deelgebied 1, Zandpad



29Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Deelgebied 2: V.V. Egmondia (sportvelden: ca. +6,5m NAP, sporthal: +9,5m 
NAP)

Het deelgebied V.V. Egmondia wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen, ont-
staan door afgraving van de Jonge Duinen. Het deel van het gebied met de sporthal ligt ca. 
2 m hoger dan de voetbalvelden. Het deel van het gebied rondom de voetbalvelden heeft 
een 2 tot 4 m hogere ligging ten opzichte van de voetbalvelden. Omdat het booronderzoek 
in het hele gebied tot 150 cm -mv is uitgevoerd is er inzicht verkregen in de oorspronkelijke 
bodemopbouw van het gebied.

In het hele gebied bestaat de ondergrond uit zwak siltig, matig fijn, kalkrijk grijs zand. Naar 
beneden toe komen in dit pakket steeds meer schelpfragmenten voor. De aangetroffen zand-
laag is waarschijnlijk gesedimenteerd als duinafzettingen en het betreft hier waarschijnlijk 
Jonge Duinafzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl). In het deelgebied 
zijn ca. 5 tot 10 cm dikke, matig humeuze, bruingrijze lagen aangetroffen in de volgende 
boringen;  boring 18 op 70 cm -mv, boring 19 op 120 cm -mv, boring 20 op 140 cm -mv, 
boring 22 op 80 cm -mv, boring 24 op 125 cm -mv, boring 28 op 90 en 145 cm -mv en 
boring 29 op 95 en 105 cm -mv. Deze lagen zijn mogelijk natuurlijk ontstane vegetatieho-
rizont tussen verschillende fases van duinverstuiving of zijn ontstaan als akkerlagen. Het 
betreft hier dus mogelijke archeologische lagen. In boring 22 is in de humeuze laag op 80 cm 
-mv een fragment roodbakkend aardewerk aangetroffen dat waarschijnlijk uit de nieuwe tijd 
dateert. In boring 124 zijn op 125 cm -mv enkele oranjekleurige leembrokjes in de humeuze 
laag aangetroffen. Vanwege de ligging in de Jonge Duinafzettingen dateren deze lagen uit de 
late middeleeuwen of de nieuwe tijd.

In de bovengrond van het deelgebied zijn enkele opvallende verschillen geconstateerd tussen 
de voetbalvelden en de omringende gebieden. In de voetbalvelden is een 15 tot 60 cm dikke 
humeuze bovengrond aanwezig, die voor het grootste deel uit een matig humeuze bouwvoor 
en daaronder een zwak humeuze omgewerkte laag bestaat. In boring 18 zijn hierin gele 
vlekken en in boring 31 relatief veel puinresten waargenomen. De terreinbeheerder heeft 
verklaard dat rondom het zuidelijke voetbalveld een sintelbaan lag en dat deze baan in de 
ondergrond verhard is geweest met een puinverharding. Dit verklaart de puinresten in boring 
31.

In het gebied rondom het voetbalveld is een 5 tot 20 cm dikke humeuze bovengrond gecon-
stateerd. In boring 16 is op 75 en 125 cm -mv een humeuze laag met sintels aangetroffen en 
deze lagen worden beschouwd als recent omgewerkte lagen. In het gebied rondom de sport-
hal is een relatief diepe verstoring geconstateerd; hier reiken de humeuze, omgewerkte lagen 
zand met baksteenfragmenten en sintels tot 70-145 cm -mv. Waarschijnlijk heeft de aanleg 
van de sporthal dit gebied relatief diep verstoord.

In het hele gebied kunnen archeologische lagen aanwezig zijn uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd in de Jonge Duinafzettingen. Rondom de sporthal is de bovengrond relatief diep 
vergraven, tot ca. 70-145 cm -mv. In de overige delen van het plangebied kunnen archeolo-
gische waarden aanwezig zijn onder de relatief dunne bouwvoor (15-60 cm -mv).
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Afbeelding 3. Boorpuntenkaart van deelgebied 2, V.V. Egmondia
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Afbeelding 4. Locatie en diepte van de potentiële archeologische lagen in deelgebied 2
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Deelgebied 3: Egmonderstraatweg (ca. +4,5m NAP (agr. perc.) ca. + 9,0m 
NAP (bosrand))

In een deel van het deelgebied Egmonderstraatweg werd geen betredingstoestemming gege-
ven voor het uitvoeren van het booronderzoek omdat in deze percelen ten tijde van het 
booronderzoek gewassen stonden (de rood gearceerde gebieden in afbeelding 5&6). De in 
deze gebieden geplande boorpunten zijn vooralsnog grotendeels vervallen. Enkele boorpun-
ten zijn ten opzichte van het boorgrid van 50x40 m verplaatst zodat er wel een indruk van 
de bodemopbouw en de mate van verstoring van deze percelen verkregen kon worden. Dit 
zijn de boringen 40, 56, 57, 70, 90 en 91. Boorpunt 77 was gepland in een zone met een 
asfaltverharding en deze boring kon daarom niet gezet worden.

In de ondergrond van het gebied is zwak siltig, matig fijn, kalkrijk en grijskleurig zand aan-
getroffen. Dit zijn waarschijnlijk duinafzettingen en deze duinafzettingen worden op basis 
van de inventarisatie (hoofdstuk 2) gerekend tot de Jonge Duinafzettingen (Formatie van 
Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl). In deelgebied 3 zijn net zoals in deelgebied 2, V.V. 
Egmondia, in de duinafzettingen 5-25 cm dikke humeuze lagen aangetroffen, waarschijnlijk 
vegetatiehorizonten of voormalige akkerlagen. De boringen waarin deze humeuze lagen zijn 
aangetroffen zijn boring 40 op 125 cm -mv, boring 43 op 140 cm -mv, boring 60 op 90 cm 
-mv, boring 61 op 85 cm -mv, boring 63 op 75 cm -mv, boring 65 op 105 cm -mv, boring 67 
op 135 cm -mv, boring 70 op 145 cm -mv, boring 80 op 125 cm -mv, boring 82 op 105 cm 
-mv, boring 83 op 115 cm -mv en boring 84 op 140 cm -mv (afbeelding 5).  

In boring 40 is op 140 cm -mv een fragment van een dierlijk schedelbot gevonden, de vege-
tatiehorizont of akkerlaag had in boring 43  op 140 cm -mv een venige aard, op ca 100 cm 
-mv is in boring 60 een fragment van een pijpensteel uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd 
aangetroffen en in de humeuze laag van boring 84 is een takje waargenomen.
Vanwege de ligging in Jonge Duinafzettingen zullen deze humeuze lagen uit de late mid-
deleeuwen of nieuwe tijd dateren. In het centrale deel van het akkergebied is tijdens een 
eerdere veldkartering al een cultuurlaag uit de late middeleeuwen met fragmenten kogelpot-, 
Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk (10e -13e eeuw) aangetroffen op 110 cm -mv. In het akker-
gebied kunnen dus archeologische waarden uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht 
worden.

In het bosgebied zijn tijdens het booronderzoek geen potentiële archeologische lagen aange-
troffen, waarschijnlijk omdat dit gebied relatief diep is omgewerkt. Tot een diepte van 90-150 
cm is een zwak humeus, omgewerkt pakket aangetroffen. In de basis van het omgewerkte 
pakket bevinden zich bruine vlekken en roestvlekken. Waarschijnlijk is dit gebied tijdens de 
aanleg van het bos relatief diep verstoord geraakt.
De bovengrond bestaat in het akkergebied uit een 50 tot 90 cm dikke, donkerbruingrijze 
eerdlaag. Deze eerdlaag is ontstaan door de omwerking van de bovengrond ten behoeve van 
de akkerbouw.
In het bosgebied worden vanwege de relatief diep omgewerkte bovengrond (ca. 90-150 cm 
-mv) binnen 150 cm -mv geen archeologische waarden verwacht. In het akkergebied kunnen 
op verschillende dieptes en zones archeologische lagen uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd aanwezig zijn. Deze archeologische lagen worden verwacht onder een recent ontstane 
eerdlaag van 50 tot 90 cm dik.
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Afbeelding 5. Boorpuntenkaart van deelgebied 3; Egmonderstraatweg
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Afbeelding 6. Locatie en diepte van de potentiële archeologische lagen in deelgebied 3
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Deelgebied 4: V.V. Zeevogels (ca. +0,2 m NAP)

Tijdens het veldonderzoek bleek dat het noordelijke gedeelte van dit deelgebied geen deel 
uitmaakt van de voetbalclub V.V. Zeevogels, maar dat dit een losstaande weide is. 
in het eerste advies van mevr. C.Nyst (archeologisch adviseur, gem. Bergen) was het weiland 
in het noorden van deelgebied 4 wel geselecteerd. De voetbalclubs waren op de kaart grof 
ingetekend en dit weiland was er ook bij getrokken omdat het op een voetbalveld lijkt op 
luchtfotobeelden. Omdat echter sprake is van een bestemmingswijziging van voetbalclubs naar 
bollengrond en dit gebied al in gebruik was als landbouwgrond (weet niet precies meer of dit 
ten tijde van het veldwerk in gebruik was als weiland of als bollengrond) en het gebied moeilijk 
toegankelijk was tijdens het veldwerk (het was niet bekend of de betredingstoestemming al 
geregeld was) is toen besloten om dit perceel niet te onderzoeken. Als men uitsluitend de 
bestemmingswijziging in overweging neemt en het advies opvolgt van mevr. Nyst om twee 
terreinen af te laten vallen die al agrarisch in gebruik waren, wordt voorgesteld om hier geen 
booronderzoek uit te voeren. Het is bovendien het meest laaggelegen gebied van deelgebied 
4 en daarom ook het minst kansrijke.
Daarom is besloten om de hier geplande boringen niet uit te voeren (boringen 104 t/m 108, 
117 en 118). 
Het bosgebied rondom boring 94 bleek in gebruik te zijn door een tennisclub en daarom is 
deze boring niet gezet.

Uit de inventarisatie bleek dat in de bovengrond van dit deelgebied een kleilaag verwacht kon 
worden. Deze kleilaag wordt gerekend tot het Laagpakket van Walcheren en is waarschijnlijk 
in een lagunair milieu afgezet, in een lagune tussen twee duinenrijen. In de bovengrond 
van de delen van de voetbalclub die niet in gebruik zijn als voetbalveld is inderdaad een 
laag matig zandige grijze klei aangetroffen. De ondergrens van dit kleipakket bevindt zich 
op ongeveer 50 tot 85 cm -mv. In de top van het kleipakket is een donkergrijze, humeuze 
bouwvoor of omgewerkte laag aanwezig, de dikte hiervan varieert van 20 tot 85 cm. Onder 
de kleilaag is een pakket matig fijn, zwak siltig grijs zand aangetroffen. Waarschijnlijk is dit 
een pakket Oude Duinafzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort).

Op de voetbalvelden is behalve de matig zandige bouwvoor geen kleilaag aangetroffen. De 
terreinbeheerder heeft vermeld dat deze gebieden zijn omgezet. Het duinzand is naar boven 
gehaald en de kleilaag aan de top omgewerkt om de waterhuishouding van de velden te 
verbeteren. De verstoring reikt tot dieper dan 150 cm -mv. Op de voetbalvelden zijn als 
bewijs van de omzetting van de bodem in de zandlaag kleibrokken en humeuze vlekken 
aangetroffen.

Uit het veldonderzoek blijkt dat de voetbalvelden diep verstoord zijn geraakt door de 
omzetting van de bodem. In de delen van de voetbalclub die niet in gebruik zijn als voetbalveld 
zijn wel onverstoorde duinafzettingen aangetroffen, maar in het hele gebied is hierin geen 
archeologische laag geconstateerd. In het deelgebied worden daarom geen archeologische 
waarden verwacht.
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Afbeelding 7. Boorpuntenkaart van deelgebied 4 V.V. Zeevogels
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Deelgebied 5: V.V. Sint Adelbert (ca. + 1,2m NAP)

De ondergrond van dit deelgebied bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand met een grijze 
kleur. Dit zijn waarschijnlijk Oude Duinafzettingen. Boven de Oude Duinafzettingen is in 
het noordwestelijke deel van het deelgebied een matig zandige, bruine veenlaag aangetroffen. 
Deze veenlaag is 20 to 45 cm dik en de top van de veenlaag bevindt zich op 130-190 cm 
-mv. In het oosten van het plangebied is deze veenlaag waarschijnlijk ook aanwezig, maar 
daar bevindt de laag zich dieper dan 200 cm -mv. De veenlaag is ontstaan in een relatief nat 
milieu tussen twee duinenrijen. De datering van de veenlaag is onbekend, maar de veenlaag 
bevindt zich tussen de Oude en Jonge Duinafzettingen. Boven de veenlaag is namelijk een 
andere grijze, zwak siltige zandlaag, opgebouwd uit matig fijn zand aangetroffen die wordt 
geïnterpreteerd als een Jonge Duinafzetting.
In de Jonge Duinafzettingen zijn in de boringen 136 en 137 humeuze lagen aangetroffen 
die waarschijnlijk als vegetatiehorizont of als akkerlaag zijn ontstaan. In boring 136 zijn op 
160, 170 en 180 cm -mv humeuze lagen aangetroffen en in boring 137 op 190 en 200 cm 
-mv. Omdat de lagen zich in de Jonge Duinafzettingen bevinden, dateren ze waarschijnlijk 
uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. In de vegetatiehorizonten of akkerlagen zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen tijdens het booronderzoek.

De bovengrond van het deelgebied bestaat uit een aantal lagen. De basis van dit pakket 
bestaat uit een oude bouwvoor, opgebouwd uit donkergrijs, matig fijn, matig humeus, zwak 
siltig zand met kleibrokken. De bouwvoor is bruin gevlekt en in de boringen 129 en 131 
is in de bouwvoor een net van plastic aangetroffen. De ondergrens van de oude bouwvoor 
varieert qua diepte van 70 tot 155 cm -mv. In het grootste deel van het deelgebied bevindt de 
ondergrens van de oude bouwvoor dieper dan 100 cm -mv (afbeelding 8).

Boven de oude bouwvoor is een opgebracht laag licht-bruingrijs zand aanwezig dat 
waarschijnlijk ten tijde van de aanleg van de sportvelden is opgebracht. In dit opgebrachte 
pakket komen roestvlekken voor. In de top van het opgebrachte pakket is een maximaal 25 
cm dikke recente bouwvoor  ontstaan. In het oosten van het plangebied is de opgebrachte 
laag wel aanwezig maar ontbreekt de oude bouwvoor (boringen 136, 137 en 138) Het 
opgebrachte pakket reikt tot 40-80 cm diep.

De bovengrond van het deelgebied Sint Adelbert is tot een relatief grote diepte omgewerkt; 
70-155 cm -mv (afbeelding 8). In de daaronder gelegen duinafzettingen kunnen nog wel 
archeologische lagen aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld de humeuze lagen in de boringen 136 
en 137. 
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Afbeelding 8. Boorpuntenkaart van deelgebied 5 V.V. Sint-Adelbert
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Afbeelding 9. Diepte van de bodemverstoringen binnen deelgebied 5 V.V. Sint-Adelbert
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Locatie functiewijziging bijzonderheden Onderzoek 
Hollandia 

1 Zandpad 
Egmond aan den  

Van weiland naar 
bollengrond 

1,00-1,80m-MV 
verstoord. Dieper op 
1,75-1,95m-Mv 
mogelijke 
archeologische laag 

(gebied 1) 
Omgezet, geen 
onderzoek meer 
nodig 

2 Vv Egmondia 
Egmond aan Zee 
(locatie 
Watertoren) 
 

Van voetbal-
complex met hal 
en velden naar 
nieuwe sporthal en 
duinlandschap 
 

- (gebied 2) 
Aanvullend 
booronderzoek  

3 Delversduin 
Egmond aan den 
Hoef 

Van weilanden naar 
circa 150 
woningen en 
natuur 
 

Huis Roodenburg! 
AZC mogelijk al veel 
verstoord 
Alterra:  niets 

 
Geen onderdeel van 
voetbalfusie, dus 
niet onderzocht 

4 Egmonder-
straatweg  
Egmond aan den 
Hoef 

Van weilanden naar 
nieuwe voetbalclub 

Verstoord tot 1,5 m 
maar middeleeuwse 
akker  
op 1,1 m – mv   
Alterra: door 
kabel/leiding 
plaatselijk verstoord 

(gebied 3) 
Aanvullend 
booronderzoek 

5 Hogedijk 
Egmond aan den 
Hoef 
 

Blijft bollengrond Alterra: vergaven 
Geen 
functiewijziging dus 
geen onderzoek 
nodig 

 
Niet onderzocht 

6 Vv Zeevogels 
Egmond aan den 
Hoef 
 

Van voetbalclub 
naar bollengrond 

Bedreiging en  
Water onder de dijk 
door 
Alterra: noordelijk 
deel vergaven en 
geëgaliseerd 

(gebied 4) 
Omgezet, geen 
onderzoek meer 
nodig 

7 vv Sint 
Adelbert Egmond 
Binnen  

Van voetbalclub 
naar 
herbestemming? 

Bedreiging 
onbekend 
Alterra: noordelijk 
deel vergaven en 
geëgaliseerd 

(gebied 5) 
Aanvullend 
booronderzoek bij 
diepere ingrepen 
dan 70/ 90 cm - mv 

8 Egmond Binnen 
Zuid  

Blijft bollengrond Alterra: vergaven 
Geen functiewijzi-
ging dus geen 
onderzoek nodig 

 
Niet onderzocht 

Afbeelding 10. Relevante gegevens voor archeologie per locatie (C. Nyst, Cultuurcompagnie Noord-Hol-
land)
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3.4 Conclusies

-Wat is de opbouw van het plangebied in landschappelijk opzicht? 

De deelgebieden bevinden zich in het Noord-Hollandse duingebied. In deelgebied 1 
(Zandpad) heeft oorspronkelijk een laag lagunaire klei aan het oppervlakte gelegen op Oude 
Duinafzettingen.  Uit het booronderzoek blijkt echter dat op deze locatie het bodemprofiel 
is omgezet, waarbij duin en strandzand naar het oppervlak is gehaald en de klei omgewerkt. 
In de deelgebieden 2 en 3 (VV Egmondia en Egmonderstraatweg) werden binnen de 
bovenste 1,5 m van het bodemprofiel alleen Jonge Duinafzettingen verwacht en deze zijn 
ook tijdens het veldonderzoek aangetroffen. In het deelgebied 4 VV Zeevogels werden Oude 
Duinafzettingen verwacht met daarboven lagunaire klei (laagpakket van Walcheren). Tijdens 
het booronderzoek bleek dat op de voetbalvelden het bodemprofiel is omgezet, waarbij zand 
naar boven is gehaald en de klei is omgewerkt. In het deelgebied 5 VV Sint Adelbert werden 
in de ondergrond Jonge op Oude Duinafzettingen verwacht met daartussen een veenlaag. 
Op basis van het booronderzoek is deze verwachting bevestigd.

-Is in de deellocaties sprake van verstoringen van de natuurlijke opbouw? Zo ja, in hoeverre is de 
natuurlijke opbouw verstoord geraakt?

In deelgebieden 1 en 4 (Zandpad en VV Zeevogels) is de natuurlijke bodemopbouw in 
het recente verleden geheel verstoord geraakt om de gebieden beter bruikbaar te maken, 
respectievelijk als bouwland en als voetbalveld. In het deelgebied 2 VV Egmondia is er sprake 
van een relatief diepe afgraving van de Jonge Duinafzettingen, waarna de resterende bovengrond 
is omgewerkt. Op de sportvelden en de omringende gebieden is de omwerkingsdiepte relatief 
beperkt (5-60 cm -mv), in het gebied rondom de sporthal is de omwerkingsdiepte relatief 
diep (70-145 cm -mv). In het deelgebied 3 Egmonderstraatweg is het akkergebied ca. 3 m 
afgegraven ten opzichte van het bosgebied. In het akkergebied is de bovengrond tijdens de 
akkerbouw omgewerkt en is een 60 tot 90 cm dikke eerdlaag ontstaan. In het bosgebied is een 
tot 90-150 cm -mv verstoorde bovengrond geconstateerd. In het deelgebied 5 Sint Adelbert 
is sprake van een relatief diepe verstoring van de bovengrond, deze verstoring bestaat voor het 
grootste deel uit een opgebracht laag zand en een oude bouwvoor met fragmenten plastic. De 
verstoringsdiepte bedraagt in dit deelgebied 70-150 cm -mv (afbeelding 8).

-Zijn er tijdens het onderzoek aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische 
waarden?

In het duingebied manifesteren archeologische (akker)lagen zich als humeuze banden in de 
duinafzettingen. In de deelgebieden 2, 3 en 5 zijn in de Jonge Duinafzettingen dergelijke 
humeuze lagen aangetroffen. Waarschijnlijk dateren deze lagen uit de late middeleeuwen of 
nieuwe tijd. Tijdens het booronderzoek zijn ook archeologische indicatoren aangetroffen; 
één fragment roodbakkend aardewerk uit een humeuze laag in boring 22 in deelgebied 2 
VV Egmondia (waarschijnlijk daterend uit de nieuwe tijd),een stuk dierlijk botmateriaal 
en één stuk van een pijpensteel uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd in deelgebied 3 
Egmonderstraatweg. Tijdens een eerder onderzoek is in het akkergebied van deelgebied 
3 Egmonderstraatweg een laatmiddeleeuwse cultuurlaag aangetroffen met fragmenten 
kogelpot-, Paffrath- en Pingsdorf-aardewerk. 
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-Bevinden zich potentiële archeologische lagen zich binnen de verstoringsdiepte?

De geplande verstoringsdiepte is nog niet bekend, maar bedraagt waarschijnlijk voor het 
grootste deel van het plangebied minder dan 1,5 m -mv. In de deelgebieden 1 Zandpad en 4 VV 
Zeevogels zijn binnen deze verstoringsdiepte geen potentiële archeologische lagen aangetroffen 
en deze worden in deze deelgebied ook niet verwacht aangezien de deelgebieden diep zijn 
omgewerkt. In de deelgebieden 2 VV Egmondia en 3 Egmonderstraatweg zijner binnen de 
verstoringsdiepte wel potentiële archeologische lagen aangetroffen. Het gebied rondom de 
sporthal in deelgebied 2 en het bosgebied in deelgebied 3 zijn relatief diep omgewerkt en hier 
worden dus ook binnen de verstoringsdiepte geen potentiële archeologische lagen in intacte 
status verwacht. In het deelgebied 5 VV Sint Adelbert is binnen de verstoringsdiepte geen 
akkerlaag of vegetatiehorizont aangetroffen. Het uitgevoerde booronderzoek was echter een 
verkennend booronderzoek en het boorgrid was niet precies genoeg om de aanwezigheid van 
archeologische lagen uit te sluiten. Het is daarom mogelijk dat in de relatief diep verstoord 
gebieden in de deelgebieden 2, 3 en 5 nog potentiële archeologische lagen aanwezig zijn.

- Is er in de deellocaties nader (karterend) onderzoek nodig om te onderzoeken of in de deellocaties 
archeologische waarden aanwezig zijn?

De deelgebieden 1 Zandpad en 4 V.V. Zeevogels zijn geheel verstoord geraakt tot ten minste 
150 cm -mv, hier is geen nader onderzoek noodzakelijk. In de deelgebieden 2, 3 en 5 zijn 
zones met relatief diepe bodemverstoringen geconstateerd, als hier een verstoringsdiepte 
van maximaal 70 of 90 cm -mv gehanteerd wordt is geen vervolgonderzoek noodzakelijk 
(afbeelding 9). Als wel dieper gegraven zal worden, kan door middel van een karterend 
booronderzoek onderzocht worden of in deze gebieden archeologische lagen verwacht 
kunnen worden. In de gebieden waar tijdens het booronderzoek vegetatiehorizonten of 
akkerlagen in de duinafzettingen zijn aangetroffen (de groene gebieden in afbeelding 9) 
kunnen door het uitvoeren van een karterend booronderzoek de aangetroffen lagen en 
potentiële archeologische vindplaatsen nauwkeuriger begrensd worden.
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4 Advies

Hollandia Archeologen adviseert om de deelgebieden 1 en 4 (Zandpad en V.V. Zeevogels) 
vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling, omdat deze gebieden zijn omgezet. In 
deelgebied 2 V.V. Egmondia en 3 Egmonderstraatweg zijn respectievelijk rondom de sporthal 
en het bosgebied relatief diepe bodemverstoringen geconstateerd. Als hier een maximale 
verstoringsdiepte van 90 cm -mv gehanteerd wordt, adviseert Hollandia Archeologen om 
geen vervolgonderzoek uit te voeren. Als echter dieper gegraven wordt adviseert Hollandia 
Archeologen door middel van een karterend booronderzoek te onderzoeken of er nog 
potentiële archeologische lagen aanwezig zijn. In de overige delen van deelgebieden 2 en 3 
zijn al potentiële archeologische lagen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd aangetroffen. 
Hollandia Archeologen adviseert dan ook om in deze gebieden bodemverstorende activiteiten 
zoveel mogelijk te beperken en anders een aanvullend karterend booronderzoek uit te voeren 
om de potentiële vindplaatsen beter te kunnen begrenzen. Dit karterende booronderzoek 
is een aanvulling op het verkennend booronderzoek en daarom kunnen ook de boringen 
van het verkennende booronderzoek bij het vervolgonderzoek worden betrokken. Hollandia 
archeologen adviseert in het deelgebied 5 V.V. Sint Adelbert een maximale verstoringsdiepte 
van 70 of 90 cm -mv te hanteren en anders een karterend booronderzoek uit te voeren in dit 
gebied (zie advieskaart p. 46).

Ondanks dat dit onderzoek met de grootste zorgvuldigheid is uitgevoerd kunnen in de 
gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde nog steeds archeologische resten 
aanwezig zijn. Hollandia Archeologen wijst daarom op de verplichting archeologische 
vondsten te melden, zoals vermeld in de Monumentenwet. In dit geval is de gemeente Bergen 
de bevoegde overheid en hier kunnen dus ook meldingen aan worden doorgegeven.



IVO-O voetbalclubs in de Egmonden, gemeente Bergen

Afbeelding 11. Advieskaart aan de hand van het uitgevoerde booronderzoek
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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Bijlage 2: Archeologische stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeo-
logische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) 
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer 
diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te 
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (bv. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens   
 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.  
 Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3  
 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische bescherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewoningssporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeolo-
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 onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke 
  verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Voetbalclubs Egmonden

35

Boring 1       WSG-coördinaten: 526297/46608

-mv (m)    NAP(m)

0 0,18

Boring 1       WSG-coördinaten: 526297/46608

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,82

Boring 1       WSG-coördinaten: 526297/46608

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,82

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

105
Veen, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
mogelijk omgewerkt

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

30

Boring 2       WSG-coördinaten: 526299/46614

-mv (m)    NAP(m)

0 0,05

Boring 2       WSG-coördinaten: 526299/46614

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,95

Boring 2       WSG-coördinaten: 526299/46614

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,95

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

100
Veen, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
mogelijk omgewerkt

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

175

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, kalkarm, vegetatiehorizont, 
laagpakket van Zandvoort200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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Voetbalclubs Egmonden

45

Boring 3       WSG-coördinaten: 526301/46621

-mv (m)    NAP(m)

0 0,15

Boring 3       WSG-coördinaten: 526301/46621

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,85

Boring 3       WSG-coördinaten: 526301/46621

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

50

Boring 4       WSG-coördinaten: 526302/46628

-mv (m)    NAP(m)

0 0,09

Boring 4       WSG-coördinaten: 526302/46628

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,91

Boring 4       WSG-coördinaten: 526302/46628

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,91

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
enkele dunne kleibandjes, duinafzetting, mogelijk opgebracht

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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Voetbalclubs Egmonden

45

Boring 5       WSG-coördinaten: 526298/46627

-mv (m)    NAP(m)

0 0,09

Boring 5       WSG-coördinaten: 526298/46627

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,91

Boring 5       WSG-coördinaten: 526298/46627

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,91

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

175

Veen, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
mogelijk omgewerkt

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

45

Boring 6       WSG-coördinaten: 526296/46620

-mv (m)    NAP(m)

0 0,13

Boring 6       WSG-coördinaten: 526296/46620

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,87

Boring 6       WSG-coördinaten: 526296/46620

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,87

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

165

Veen, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
mogelijk omgewerkt

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

195 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, zwak schelphoudend, 
kalkarm, vegetatiehorizont, laagpakket van Zandvoort

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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Voetbalclubs Egmonden

55

Boring 7       WSG-coördinaten: 526295/46613

-mv (m)    NAP(m)

0 0,06

Boring 7       WSG-coördinaten: 526295/46613

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,94

Boring 7       WSG-coördinaten: 526295/46613

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,94

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

165

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, enkele dikke zandlagen, 
laagpakket van Walcheren

170 Veen, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
mogelijk omgewerkt

200
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

60

Boring 8       WSG-coördinaten: 526291/46611

-mv (m)    NAP(m)

0 0,18

Boring 8       WSG-coördinaten: 526291/46611

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,82

Boring 8       WSG-coördinaten: 526291/46611

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,82

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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Voetbalclubs Egmonden

65

Boring 9       WSG-coördinaten: 526292/46618

-mv (m)    NAP(m)

0 0,07

Boring 9       WSG-coördinaten: 526292/46618

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,93

Boring 9       WSG-coördinaten: 526292/46618

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,93

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

200

Veen,  bruin, kalkloos

45

Boring 10       WSG-coördinaten: 526294/46625

-mv (m)    NAP(m)

0 0,1

Boring 10       WSG-coördinaten: 526294/46625

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,9

Boring 10       WSG-coördinaten: 526294/46625

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,9

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

205

Veen,  bruin, kalkloos
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Voetbalclubs Egmonden

50

Boring 11       WSG-coördinaten: 526295/46632

-mv (m)    NAP(m)

0 0,06

Boring 11       WSG-coördinaten: 526295/46632

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,94

Boring 11       WSG-coördinaten: 526295/46632

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,94

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
enkele dikke veen-/humuslagen, duinafzetting, mogelijk opgebracht

50

Boring 12       WSG-coördinaten: 526291/46631

-mv (m)    NAP(m)

0 0,05

Boring 12       WSG-coördinaten: 526291/46631

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,95

Boring 12       WSG-coördinaten: 526291/46631

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,95

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

160

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, enkele 
dikke veen-/humuslagen, laagpakket van Walcheren, mogelijk omgewerkt

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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Voetbalclubs Egmonden

55

Boring 13       WSG-coördinaten: 526290/46624

-mv (m)    NAP(m)

0 0,1

Boring 13       WSG-coördinaten: 526290/46624

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,9

Boring 13       WSG-coördinaten: 526290/46624

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,9

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

175

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

180

Veen, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
mogelijk omgewerkt

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

50

Boring 14       WSG-coördinaten: 526288/46617

-mv (m)    NAP(m)

0 0,09

Boring 14       WSG-coördinaten: 526288/46617

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,91

Boring 14       WSG-coördinaten: 526288/46617

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,91

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
duinafzetting, mogelijk opgebracht

180

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, enkele 
dikke veen-/humuslagen, laagpakket van Walcheren, mogelijk omgewerkt

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort



62 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 15       WSG-coördinaten: 526212/46369

-mv (m)    NAP(m)

0 6,69

Boring 15       WSG-coördinaten: 526212/46369

-mv (m)    NAP(m)

1 5,69

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

5

Boring 16       WSG-coördinaten: 526217/46369

-mv (m)    NAP(m)

0 9,72

Boring 16       WSG-coördinaten: 526217/46369

-mv (m)    NAP(m)

1 8,72

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, sintel125

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, sintel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



63Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 17       WSG-coördinaten: 526221/46369

-mv (m)    NAP(m)

0 6,51

Boring 17       WSG-coördinaten: 526221/46369

-mv (m)    NAP(m)

1 5,51

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

45

Boring 18       WSG-coördinaten: 526226/46369

-mv (m)    NAP(m)

0 6,57

Boring 18       WSG-coördinaten: 526226/46369

-mv (m)    NAP(m)

1 5,57

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor, gele vlekken

70 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl
150

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtblauw/grijs, matig schelphoudend, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Schoorl



64 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

50

Boring 19       WSG-coördinaten: 526228/46363

-mv (m)    NAP(m)

0 6,52

Boring 19       WSG-coördinaten: 526228/46363

-mv (m)    NAP(m)

1 5,52

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

125
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

15

Boring 20       WSG-coördinaten: 526224/46363

-mv (m)    NAP(m)

0 6,69

Boring 20       WSG-coördinaten: 526224/46363

-mv (m)    NAP(m)

1 5,69

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



65Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

5

Boring 21       WSG-coördinaten: 526219/46363

-mv (m)    NAP(m)

0 6,63

Boring 21       WSG-coördinaten: 526219/46363

-mv (m)    NAP(m)

1 5,63

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

25

Boring 22       WSG-coördinaten: 526215/46363

-mv (m)    NAP(m)

0 6,8

Boring 22       WSG-coördinaten: 526215/46363

-mv (m)    NAP(m)

1 5,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

95
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag, roodbakkende scherf uit de nieuwe tijd

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



66 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 23       WSG-coördinaten: 526211/46363

-mv (m)    NAP(m)

0 6,66

Boring 23       WSG-coördinaten: 526211/46363

-mv (m)    NAP(m)

1 5,66

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

20

Boring 24       WSG-coördinaten: 526208/46357

-mv (m)    NAP(m)

0 8,61

Boring 24       WSG-coördinaten: 526208/46357

-mv (m)    NAP(m)

1 7,61

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, matig humeus, donkergrijs, scherpe 
ondergrens, matig puinhoudend, kalkrijk, opgebracht

125

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

127

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, vegetatiehorizont of akkerlaag, leembrokjes

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



67Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

20

Boring 25       WSG-coördinaten: 526213/46357

-mv (m)    NAP(m)

0 6,82

Boring 25       WSG-coördinaten: 526213/46357

-mv (m)    NAP(m)

1 5,82

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

10

Boring 26       WSG-coördinaten: 526217/46358

-mv (m)    NAP(m)

0 9,33

Boring 26       WSG-coördinaten: 526217/46358

-mv (m)    NAP(m)

1 8,33

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



68 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 27       WSG-coördinaten: 526222/46357

-mv (m)    NAP(m)

0 6,59

Boring 27       WSG-coördinaten: 526222/46357

-mv (m)    NAP(m)

1 5,59

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

10

Boring 28       WSG-coördinaten: 526226/46357

-mv (m)    NAP(m)

0 6,58

Boring 28       WSG-coördinaten: 526226/46357

-mv (m)    NAP(m)

1 5,58

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag



69Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

15

Boring 29       WSG-coördinaten: 526224/46351

-mv (m)    NAP(m)

0 6,66

Boring 29       WSG-coördinaten: 526224/46351

-mv (m)    NAP(m)

1 5,66

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

95
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

105

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

15

Boring 30       WSG-coördinaten: 526219/46351

-mv (m)    NAP(m)

0 6,67

Boring 30       WSG-coördinaten: 526219/46351

-mv (m)    NAP(m)

1 5,67

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



70 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 31       WSG-coördinaten: 526215/46351

-mv (m)    NAP(m)

0 6,75

Boring 31       WSG-coördinaten: 526215/46351

-mv (m)    NAP(m)

1 5,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
puinhoudend, kalkrijk, gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

10

Boring 32       WSG-coördinaten: 526210/46351

-mv (m)    NAP(m)

0 6,75

Boring 32       WSG-coördinaten: 526210/46351

-mv (m)    NAP(m)

1 5,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



71Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 33       WSG-coördinaten: 526226/46346

-mv (m)    NAP(m)

0 7,9

Boring 33       WSG-coördinaten: 526226/46346

-mv (m)    NAP(m)

1 6,9

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

20

Boring 34       WSG-coördinaten: 526231/46345

-mv (m)    NAP(m)

0 9,6

Boring 34       WSG-coördinaten: 526231/46345

-mv (m)    NAP(m)

1 8,6

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



72 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

30

Boring 35       WSG-coördinaten: 526235/46339

-mv (m)    NAP(m)

0 8,84

Boring 35       WSG-coördinaten: 526235/46339

-mv (m)    NAP(m)

1 7,84

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

70 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

90

Boring 36       WSG-coördinaten: 526231/46339

-mv (m)    NAP(m)

0 8,64

Boring 36       WSG-coördinaten: 526231/46339

-mv (m)    NAP(m)

1 7,64

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



73Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

15

Boring 37       WSG-coördinaten: 526226/46336

-mv (m)    NAP(m)

0 8,6

Boring 37       WSG-coördinaten: 526226/46336

-mv (m)    NAP(m)

1 7,6

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, zwak baksteenhoudend, bouwvoor

70 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak baksteenhoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

60

Boring 38       WSG-coördinaten: 526214/46346

-mv (m)    NAP(m)

0 8,93

Boring 38       WSG-coördinaten: 526214/46346

-mv (m)    NAP(m)

1 7,93

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



74 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

65

Boring 39       WSG-coördinaten: 526163/46412

-mv (m)    NAP(m)

0 5,14

Boring 39       WSG-coördinaten: 526163/46412

-mv (m)    NAP(m)

1 4,14

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

75

Boring 40       WSG-coördinaten: 526164/46419

-mv (m)    NAP(m)

0 5,05

Boring 40       WSG-coördinaten: 526164/46419

-mv (m)    NAP(m)

1 4,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

125

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag, fragment van een dierlijk schedelbot



75Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

70

Boring 41       WSG-coördinaten: 526165/46426

-mv (m)    NAP(m)

0 4,8

Boring 41       WSG-coördinaten: 526165/46426

-mv (m)    NAP(m)

1 3,8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

90

Boring 42       WSG-coördinaten: 526166/46433

-mv (m)    NAP(m)

0 4,67

Boring 42       WSG-coördinaten: 526166/46433

-mv (m)    NAP(m)

1 3,67

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl



76 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

85

Boring 43       WSG-coördinaten: 526167/46441

-mv (m)    NAP(m)

0 4,49

Boring 43       WSG-coördinaten: 526167/46441

-mv (m)    NAP(m)

1 3,49

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag, venig

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

75

Boring 48       WSG-coördinaten: 526166/46407

-mv (m)    NAP(m)

0 5,41

Boring 48       WSG-coördinaten: 526166/46407

-mv (m)    NAP(m)

1 4,41

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



77Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 49       WSG-coördinaten: 526165/46400

-mv (m)    NAP(m)

0 7,62

Boring 49       WSG-coördinaten: 526165/46400

-mv (m)    NAP(m)

1 6,62

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

10

Boring 50       WSG-coördinaten: 526164/46392

-mv (m)    NAP(m)

0 9,16

Boring 50       WSG-coördinaten: 526164/46392

-mv (m)    NAP(m)

1 8,16

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



78 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 51       WSG-coördinaten: 526168/46395

-mv (m)    NAP(m)

0 8,68

Boring 51       WSG-coördinaten: 526168/46395

-mv (m)    NAP(m)

1 7,68

,  

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

10

Boring 52       WSG-coördinaten: 526169/46402

-mv (m)    NAP(m)

0 7,75

Boring 52       WSG-coördinaten: 526169/46402

-mv (m)    NAP(m)

1 6,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



79Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

80

Boring 56       WSG-coördinaten: 526174/46333

-mv (m)    NAP(m)

0 5,01

Boring 56       WSG-coördinaten: 526174/46333

-mv (m)    NAP(m)

1 4,01

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

70

Boring 57       WSG-coördinaten: 526175/46438

-mv (m)    NAP(m)

0 4,85

Boring 57       WSG-coördinaten: 526175/46438

-mv (m)    NAP(m)

1 3,85

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



80 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

60

Boring 58       WSG-coördinaten: 526176/46445

-mv (m)    NAP(m)

0 4,57

Boring 58       WSG-coördinaten: 526176/46445

-mv (m)    NAP(m)

1 3,57

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl, enkele humeuze lagen

70

Boring 59       WSG-coördinaten: 526177/46452

-mv (m)    NAP(m)

0 4,27

Boring 59       WSG-coördinaten: 526177/46452

-mv (m)    NAP(m)

1 3,27

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



81Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

90

Boring 60       WSG-coördinaten: 526179/46459

-mv (m)    NAP(m)

0 4,05

Boring 60       WSG-coördinaten: 526179/46459

-mv (m)    NAP(m)

1 3,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag, pijpensteel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

85

Boring 61       WSG-coördinaten: 526180/46466

-mv (m)    NAP(m)

0 3,82

Boring 61       WSG-coördinaten: 526180/46466

-mv (m)    NAP(m)

1 2,82

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



82 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

85

Boring 62       WSG-coördinaten: 526184/46468

-mv (m)    NAP(m)

0 3,87

Boring 62       WSG-coördinaten: 526184/46468

-mv (m)    NAP(m)

1 2,87

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

75

Boring 63       WSG-coördinaten: 526183/46461

-mv (m)    NAP(m)

0 3,99

Boring 63       WSG-coördinaten: 526183/46461

-mv (m)    NAP(m)

1 2,99

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



83Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

80

Boring 64       WSG-coördinaten: 526181/46454

-mv (m)    NAP(m)

0 4,19

Boring 64       WSG-coördinaten: 526181/46454

-mv (m)    NAP(m)

1 3,19

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

75

Boring 65       WSG-coördinaten: 526180/46447

-mv (m)    NAP(m)

0 4,31

Boring 65       WSG-coördinaten: 526180/46447

-mv (m)    NAP(m)

1 3,31

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

105

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

115
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



84 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

100

Boring 67       WSG-coördinaten: 526178/46433

-mv (m)    NAP(m)

0 4,88

Boring 67       WSG-coördinaten: 526178/46433

-mv (m)    NAP(m)

1 3,88

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

135

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

50

Boring 70       WSG-coördinaten: 526175/46411

-mv (m)    NAP(m)

0 5,36

Boring 70       WSG-coördinaten: 526175/46411

-mv (m)    NAP(m)

1 4,36

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

80
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag



85Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 71       WSG-coördinaten: 526173/46404

-mv (m)    NAP(m)

0 7,48

Boring 71       WSG-coördinaten: 526173/46404

-mv (m)    NAP(m)

1 6,48

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

100
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, matig baksteenhoudend, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

10

Boring 72       WSG-coördinaten: 526172/46397

-mv (m)    NAP(m)

0 8,11

Boring 72       WSG-coördinaten: 526172/46397

-mv (m)    NAP(m)

1 7,11

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



86 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 73       WSG-coördinaten: 526176/46400

-mv (m)    NAP(m)

0 8,36

Boring 73       WSG-coördinaten: 526176/46400

-mv (m)    NAP(m)

1 7,36

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

15

Boring 74       WSG-coördinaten: 526177/46406

-mv (m)    NAP(m)

0 7,52

Boring 74       WSG-coördinaten: 526177/46406

-mv (m)    NAP(m)

1 6,52

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



87Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

25

Boring 75       WSG-coördinaten: 526178/46413

-mv (m)    NAP(m)

0 7,06

Boring 75       WSG-coördinaten: 526178/46413

-mv (m)    NAP(m)

1 6,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

55

Boring 76       WSG-coördinaten: 526179/46421

-mv (m)    NAP(m)

0 6,05

Boring 76       WSG-coördinaten: 526179/46421

-mv (m)    NAP(m)

1 5,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



88 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

70

Boring 80       WSG-coördinaten: 526184/46449

-mv (m)    NAP(m)

0 4,28

Boring 80       WSG-coördinaten: 526184/46449

-mv (m)    NAP(m)

1 3,28

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

125

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

130
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

100

Boring 81       WSG-coördinaten: 526185/46456

-mv (m)    NAP(m)

0 4,12

Boring 81       WSG-coördinaten: 526185/46456

-mv (m)    NAP(m)

1 3,12

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



89Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

75

Boring 82       WSG-coördinaten: 526186/46463

-mv (m)    NAP(m)

0 3,92

Boring 82       WSG-coördinaten: 526186/46463

-mv (m)    NAP(m)

1 2,92

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

105
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

65

Boring 83       WSG-coördinaten: 526188/46451

-mv (m)    NAP(m)

0 4,29

Boring 83       WSG-coördinaten: 526188/46451

-mv (m)    NAP(m)

1 3,29

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

115

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

120 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



90 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

70

Boring 84       WSG-coördinaten: 526187/46443

-mv (m)    NAP(m)

0 4,44

Boring 84       WSG-coördinaten: 526187/46443

-mv (m)    NAP(m)

1 3,44

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

142
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag, takje

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

60

Boring 86       WSG-coördinaten: 526184/46429

-mv (m)    NAP(m)

0 5,08

Boring 86       WSG-coördinaten: 526184/46429

-mv (m)    NAP(m)

1 4,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



91Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

30

Boring 87       WSG-coördinaten: 526183/46422

-mv (m)    NAP(m)

0 5,31

Boring 87       WSG-coördinaten: 526183/46422

-mv (m)    NAP(m)

1 4,31

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, zwak baksteenhoudend, bouwvoor

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

25

Boring 88       WSG-coördinaten: 526182/46415

-mv (m)    NAP(m)

0 7,58

Boring 88       WSG-coördinaten: 526182/46415

-mv (m)    NAP(m)

1 6,58

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



92 Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

5

Boring 89       WSG-coördinaten: 526187/46424

-mv (m)    NAP(m)

0 7,39

Boring 89       WSG-coördinaten: 526187/46424

-mv (m)    NAP(m)

1 6,39

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

50

Boring 90       WSG-coördinaten: 526190/46431

-mv (m)    NAP(m)

0 5,12

Boring 90       WSG-coördinaten: 526190/46431

-mv (m)    NAP(m)

1 4,12

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl



93Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

50

Boring 91       WSG-coördinaten: 526190/46438

-mv (m)    NAP(m)

0 4,92

Boring 91       WSG-coördinaten: 526190/46438

-mv (m)    NAP(m)

1 3,92

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, eerddek

75 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

40

Boring 92       WSG-coördinaten: 526104/46616

-mv (m)    NAP(m)

0 0,15

Boring 92       WSG-coördinaten: 526104/46616

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,85

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

80

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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30

Boring 93       WSG-coördinaten: 526108/46617

-mv (m)    NAP(m)

0 0,05

Boring 93       WSG-coördinaten: 526108/46617

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,95

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

70

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

5

Boring 95       WSG-coördinaten: 526110/46623

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,12

Boring 95       WSG-coördinaten: 526110/46623

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,12

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, enkele dunne kleibandjes, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Zandvoort

155 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, kalkarm, vegetatiehorizont, 
laagpakket van Zandvoort

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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20

Boring 96       WSG-coördinaten: 526106/46622

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,16

Boring 96       WSG-coördinaten: 526106/46622

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,16

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

20

Boring 97       WSG-coördinaten: 526101/46621

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,11

Boring 97       WSG-coördinaten: 526101/46621

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,11

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken
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5

Boring 98       WSG-coördinaten: 526097/46621

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,09

Boring 98       WSG-coördinaten: 526097/46621

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,09

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

85

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

100

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

160
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

15

Boring 99       WSG-coördinaten: 526094/46626

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,09

Boring 99       WSG-coördinaten: 526094/46626

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,09

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

65
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, met 
kleibrokken, gevlekt/verstoord, humeuze vlekken
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10

Boring 100       WSG-coördinaten: 526099/46627

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,1

Boring 100       WSG-coördinaten: 526099/46627

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,1

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

20

Boring 101       WSG-coördinaten: 526103/46628

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,03

Boring 101       WSG-coördinaten: 526103/46628

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,03

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken
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10

Boring 102       WSG-coördinaten: 526108/46629

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,17

Boring 102       WSG-coördinaten: 526108/46629

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,17

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

110
Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

5

Boring 103       WSG-coördinaten: 526112/46630

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,2

Boring 103       WSG-coördinaten: 526112/46630

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,2

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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50

Boring 109       WSG-coördinaten: 526114/46636

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,35

Boring 109       WSG-coördinaten: 526114/46636

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,35

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

70

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Zandvoort

10

Boring 110       WSG-coördinaten: 526109/46635

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,11

Boring 110       WSG-coördinaten: 526109/46635

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,11

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

130
Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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Voetbalclubs Egmonden

10

Boring 111       WSG-coördinaten: 526105/46634

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,15

Boring 111       WSG-coördinaten: 526105/46634

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,15

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

10

Boring 112       WSG-coördinaten: 526100/46633

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,12

Boring 112       WSG-coördinaten: 526100/46633

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,12

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

110
Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

115

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken
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5

Boring 113       WSG-coördinaten: 526096/46632

-mv (m)    NAP(m)

0 0,04

Boring 113       WSG-coördinaten: 526096/46632

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,96

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

25

Boring 114       WSG-coördinaten: 526093/46638

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,25

Boring 114       WSG-coördinaten: 526093/46638

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,25

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

75

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Zandvoort
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25

Boring 115       WSG-coördinaten: 526098/46639

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,22

Boring 115       WSG-coördinaten: 526098/46639

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,22

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

50 Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

115

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Zandvoort

20

Boring 116       WSG-coördinaten: 526103/46639

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,22

Boring 116       WSG-coördinaten: 526103/46639

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,22

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

75

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

90
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig roesthoudend, kalkarm, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Zandvoort

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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20

Boring 119       WSG-coördinaten: 526104/46646

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,21

Boring 119       WSG-coördinaten: 526104/46646

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,21

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

75

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

40

Boring 120       WSG-coördinaten: 526100/46645

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,19

Boring 120       WSG-coördinaten: 526100/46645

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,19

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, zwak 
baksteenhoudend, bouwvoor

65
Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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15

Boring 121       WSG-coördinaten: 526095/46644

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,16

Boring 121       WSG-coördinaten: 526095/46644

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,16

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, blauw/grijs, kalkrijk, met kleibrokken, gevlekt/verstoord, 
humeuze vlekken

20

Boring 122       WSG-coördinaten: 526093/46649

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,31

Boring 122       WSG-coördinaten: 526093/46649

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,31

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

90
Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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80

Boring 123       WSG-coördinaten: 526097/46650

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,43

Boring 123       WSG-coördinaten: 526097/46650

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,43

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, matig 
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

50

Boring 124       WSG-coördinaten: 526102/46652

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,31

Boring 124       WSG-coördinaten: 526102/46652

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,31

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

75

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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5

Boring 125       WSG-coördinaten: 526016/46532

-mv (m)    NAP(m)

0 1,49

Boring 125       WSG-coördinaten: 526016/46532

-mv (m)    NAP(m)

1 0,49

Boring 125       WSG-coördinaten: 526016/46532

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,51

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

135
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

200 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

25

Boring 126       WSG-coördinaten: 526016/46539

-mv (m)    NAP(m)

0 1,22

Boring 126       WSG-coördinaten: 526016/46539

-mv (m)    NAP(m)

1 0,22

Boring 126       WSG-coördinaten: 526016/46539

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,78

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken130

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl160

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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10

Boring 127       WSG-coördinaten: 526017/46547

-mv (m)    NAP(m)

0 1,03

Boring 127       WSG-coördinaten: 526017/46547

-mv (m)    NAP(m)

1 0,03

Boring 127       WSG-coördinaten: 526017/46547

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,97

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

45
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht115

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken145

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, laagpakket van Walcheren
180

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

10

Boring 128       WSG-coördinaten: 526017/46554

-mv (m)    NAP(m)

0 0,87

Boring 128       WSG-coördinaten: 526017/46554

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,13

Boring 128       WSG-coördinaten: 526017/46554

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,13

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl200

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm
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10

Boring 129       WSG-coördinaten: 526014/46559

-mv (m)    NAP(m)

0 0,8

Boring 129       WSG-coördinaten: 526014/46559

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,2

Boring 129       WSG-coördinaten: 526014/46559

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,2

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken, plastic

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

5

Boring 130       WSG-coördinaten: 526013/46551

-mv (m)    NAP(m)

0 0,98

Boring 130       WSG-coördinaten: 526013/46551

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,02

Boring 130       WSG-coördinaten: 526013/46551

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,02

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

170 Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm

200
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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5

Boring 131       WSG-coördinaten: 526013/46544

-mv (m)    NAP(m)

0 1,28

Boring 131       WSG-coördinaten: 526013/46544

-mv (m)    NAP(m)

1 0,28

Boring 131       WSG-coördinaten: 526013/46544

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,72

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

140
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken, plastic

175

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl
200

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm

5

Boring 132       WSG-coördinaten: 526013/46536

-mv (m)    NAP(m)

0 1,44

Boring 132       WSG-coördinaten: 526013/46536

-mv (m)    NAP(m)

1 0,44

Boring 132       WSG-coördinaten: 526013/46536

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,56

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

50 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

170
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

190

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm
200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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10

Boring 133       WSG-coördinaten: 526009/46541

-mv (m)    NAP(m)

0 1,38

Boring 133       WSG-coördinaten: 526009/46541

-mv (m)    NAP(m)

1 0,38

Boring 133       WSG-coördinaten: 526009/46541

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,62

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken60

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

190 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl
200

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm

10

Boring 134       WSG-coördinaten: 526010/46548

-mv (m)    NAP(m)

0 1,25

Boring 134       WSG-coördinaten: 526010/46548

-mv (m)    NAP(m)

1 0,25

Boring 134       WSG-coördinaten: 526010/46548

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,75

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

155
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

190

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm
200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort
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20

Boring 135       WSG-coördinaten: 526010/46555

-mv (m)    NAP(m)

0 1,12

Boring 135       WSG-coördinaten: 526010/46555

-mv (m)    NAP(m)

1 0,12

Boring 135       WSG-coördinaten: 526010/46555

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,88

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

70 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

200
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

20

Boring 136       WSG-coördinaten: 526011/46563

-mv (m)    NAP(m)

0 0,86

Boring 136       WSG-coördinaten: 526011/46563

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,14

Boring 136       WSG-coördinaten: 526011/46563

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,14

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

70 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

175

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

185

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
vegetatiehorizont of akkerlaag

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl
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10

Boring 137       WSG-coördinaten: 526011/46570

-mv (m)    NAP(m)

0 0,89

Boring 137       WSG-coördinaten: 526011/46570

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,11

Boring 137       WSG-coördinaten: 526011/46570

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,11

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl
170

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, kalkarm, vegetatiehorizont, 
laagpakket van Zandvoort

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, kalkarm, vegetatiehorizont, 
laagpakket van Zandvoort

15

Boring 138       WSG-coördinaten: 526007/46567

-mv (m)    NAP(m)

0 0,87

Boring 138       WSG-coördinaten: 526007/46567

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,13

Boring 138       WSG-coördinaten: 526007/46567

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,13

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

55 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht70

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak roesthoudend, C-horizont, duinafzetting, 
laagpakket van Schoorl

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

200
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, C-horizont, 
duinafzetting, laagpakket van Zandvoort
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25

Boring 139       WSG-coördinaten: 526007/46560

-mv (m)    NAP(m)

0 1

Boring 139       WSG-coördinaten: 526007/46560

-mv (m)    NAP(m)

1 0

Boring 139       WSG-coördinaten: 526007/46560

-mv (m)    NAP(m)

2 -1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort

40

Boring 140       WSG-coördinaten: 526006/46552

-mv (m)    NAP(m)

0 1,13

Boring 140       WSG-coördinaten: 526006/46552

-mv (m)    NAP(m)

1 0,13

Boring 140       WSG-coördinaten: 526006/46552

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,87

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

105
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl
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5

Boring 141       WSG-coördinaten: 526006/46544

-mv (m)    NAP(m)

0 1,41

Boring 141       WSG-coördinaten: 526006/46544

-mv (m)    NAP(m)

1 0,41

Boring 141       WSG-coördinaten: 526006/46544

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,59

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken65

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

200

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm

5

Boring 142       WSG-coördinaten: 526006/46537

-mv (m)    NAP(m)

0 1,61

Boring 142       WSG-coördinaten: 526006/46537

-mv (m)    NAP(m)

1 0,61

Boring 142       WSG-coördinaten: 526006/46537

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,39

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
bouwvoor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk, gevlekt/verstoord, bruine vlekken

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, matig 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht125

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, met kleibrokken, bouwvoor, 
bruine vlekken

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van Schoorl

175

Veen, matig zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkarm

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkarm, C-horizont, duinafzetting, laagpakket van 
Zandvoort



115Inventariserend onderzoek Voetbalclubs Egmonden

Voetbalclubs Egmonden

75

Boring 143       WSG-coördinaten: 526287/46611

-mv (m)    NAP(m)

0 0,55

Boring 143       WSG-coördinaten: 526287/46611

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,45

Boring 143       WSG-coördinaten: 526287/46611

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, 
kalkloos, bouwvoor

100

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, 
gevlekt/verstoord

200

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens kalkarm, enkele dunne zandbandjes, 
laagpakket van Walcheren
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Datum : 11 december 2017, versie 1.5 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inleiding 
Het Watertorengebied is een gebied geworden voor bestemmingsverkeer. De sporthal en het aanwezige parkeerterrein domineren het landschap en het terrein waar het 
voormalige zwembad stond ligt braak. Met de herontwikkeling van het Watertorengebied heeft de gemeente Bergen voor ogen om dorp en duin tot een eenheid te 
smeden. Om het Watertorengebied te herontwikkelen met een nieuwe sporthal en omliggende woningen, is een planologische procedure nodig. In dit geval wordt een 
bestemmingsplanprocedure doorlopen.  In het kader van het bestuurlijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is het concept bestemmingsplan 
toegestuurd aan diverse bestuurlijke partners. Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en Natuurmonumenten hebben in dit kader 
een reactie gegeven die in het bestemmingsplan zijn verwerkt.  
 
Termijn en ontvankelijkheid 
Het ontwerpbestemmingsplan “Watertorengebied” heeft van 15 juni 2017 tot en met 27 juli 2017 ter inzage gelegen. Eenieder heeft binnen deze termijn de gelegenheid 
gehad een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. In totaal zijn er 8 (zie tabel hieronder) zienswijzen ingediend.  
 
Leeswijzer 
In het hierna volgende hoofdstuk zijn de zienswijzen per indiener samengevat. Per zienswijze zijn tevens de (deel)onderwerpen samengevat (de 2e kolom met de 
aanduiding: dow). De (deel)onderwerpen zijn vervolgens voorzien van een commentaar in de 3e kolom. Per (deel)onderwerp wordt geconcludeerd of de zienswijzen al dan 
niet leidt tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan (4e kolom).  
 
In onderstaande tabel wordt het overzicht van de binnengekomen zienswijzen weergegeven. 

# Indiener zienswijze  Adres Kenmerk Datum indiening 

Nota van zienswijzen 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1 Reclamant 1 X 17ip.03169 20 juli 2017 

2 Reclamant 2 X 17ip.03323 25 juli 2017 

3 Reclamant 3 X 17ip.03058 13 juli 2017 

 17ip.03349 
(aanvullend) 

25 juli 2017 

4 Vereniging CPO Watertorenterrein Vereniging CPO 
Watertorenterrein 
Eisenhowerstraat 122 
1931 WP Egmond aan Zee 

17ip.03357 25 juli 2017 

5 Advocatenkantoor Gideonse namens reclamant 5 Postbus 10087 7301 GB 
Apeldoorn 

17ip.03358 25 juli 2017 

6 CKH advocaten namens omwonenden van het Watertorengebied 
(Watertorenweg en de Bomschuit) te Egmond aan Zee 

Toermalijnstraat 9A 1812 RL 
Alkmaar 

17ip.02795 22 juni 2017 

 17ip.03445 
(aanvullend) 

25 juli 2017 

7 Fietsersbond Bergen, dhr. Reijnoud de Haan  17ip.03534 26 juli 2017 

 17.B003546  26 juli 2017 

8 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG 

Heerhugowaard 

per mail 19 juli 2017 
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ZW DOW Samenvatting Reactie/aandachtspunten Aanpassing in 
het BP 

1 1 De indiener pleit ervoor van de Bomschuit een eenrichtingsweg te maken 
(inrijden vanaf de Watertorenweg, uitrijden rechtstreeks via de Watertoren). Dit 
ten behoeve van de verkeersveiligheid immers: 

- Het aantal auto’s dat van deze weg gebruik gaat maken zal fors 
toenemen (ook al gaat het alleen om de CPO- en geschakelde 
woningen) 

- De geparkeerde auto’s kunnen (lees: moeten) vanwege de 
parkeernorm daar (zuidkant tegen de stoep aan) kunnen blijven 
parkeren 

- De bocht is al jaren onoverzichtelijk doordat er veel begroeiing op de 
hoek naast de garages staat. 

 
De indiener pleit er ernstig voor de huidige verkeersdrempels aan de 
Watertorenweg te vervangen. De drempels geven geen reden om vaart te 
minderen, waardoor de functie komt te vervallen. Hier is in een eerder stadium 
al melding van gemaakt. 

Dit soort verkeersmaatregelen worden in beginsel 
niet geregeld in het bestemmingsplan. De 
mogelijkheid bestaat dat in de Bomschuit 
éénrichtingsverkeer kan worden gerealiseerd. Indien 
hiertoe wordt besloten dient hiervoor op een later 
moment een apart verkeersbesluit genomen te 
worden.  
 
 

 

2 1 - Kruising vanaf de Sportlaan van de Watertorenweg voorzien van een 
verkeersdrempel en haaks aan laten sluiten op de Watertorenweg. 

- Eenrichtingsstraat maken van de Bomschuit. De ervaring leert dat het 
verkeer vanuit de Bomschuit nooit voorrang krijgt van het verkeer op 
de Watertorenweg. 

- Door het eenrichtingsverkeer wordt een goede het verkeersstroom 
naar de 5 rijtjes woningen en de 15 CPO woningen bewerkstelligd. 

Dit soort verkeersmaatregelen worden in beginsel 
niet geregeld in het bestemmingsplan. De 
mogelijkheid bestaat dat in de Bomschuit 
éénrichtingsverkeer kan worden gerealiseerd. Indien 
hiertoe wordt besloten dient hiervoor op een later 
moment een apart verkeersbesluit genomen te 
worden. 
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 2 In de situering van de woningen mist de gemeentelijke visie om vanaf 2025 
uitsluitend energie neutrale bouwplannen te realiseren. De dakvlakken van de 5 
rijtjes woningen en 15 CPO woningen liggen op het oosten en westen, wat voor 
de toepassing van bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers de slechtst 
mogelijke zonsituering betekent. Door de 14 twee onder één kap woningen plat 
af te dekken, is bovendien de mogelijkheid om optimaal van alternatieve 
energiebronnen gebruik te maken, niet volledig benut.  

De koopwoningen worden minimaal gebouwd 
volgens de alsdan (op moment dat de 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd) geldende 
wet- en regelgeving vanuit het Bouwbesluit. Op dit 
moment geldt een epc=0,4 als uitgangspunt. 
Hierop zal door de gemeente publiekrechtelijk 
worden getoetst. Privaatrechtelijk zijn er geen 
aanvullende eisen gesteld door gemeente. 
Desalniettemin wordt momenteel onderzocht of er 
extra duurzaamheidsmaatregelen in technisch en 
financiële zin mogelijk zijn. Een oost-west ligging van 
de kappen betekent overigens niet dat er geen PV-
panelen of dergelijke zaken mogelijk zijn. Om 
dezelfde prestatie te halen zullen er in dat geval 
alleen meer panelen benodigd zijn. Het voordeel van 
een plat dak voor PV-panelen is dat ze juist weer in 
elke gewenste helling en richting plaatst kunnen 
worden. 

 

 3 De architect(en) zijn er nauwelijks in geslaagd de woningen harmonieus in het 
bestaande duinlandschap te passen. De rechthoekige platte blokken bij de 14 
twee onder één kap woningen en donkere bakstenen bij alle woningen, 
getuigen naar mening van de indieners niet van een vloeiende overgang van 
m.n. de woningbouwplannen naar de bestaande omgeving. Een voorbeeld van 
hoe het veel beter zou kunnen vormt de woningbouw in het Jan Dirk z’n Dal 
waar de woningen zowel qua vorm als materiaalgebruik en kleur veel meer 
harmoniëren met de bestaande omgeving.  

Een bestemmingsplan regelt de functie en 
bouwmogelijkheden, maar niet de kleurstelling. 
Plannen worden begeleid en getoetst door een 
speciaal door het college  ingestelde 
kwaliteitscommissie bestaande uit onafhankelijke 
deskundigen op het gebied van  stedenbouw, 
landschap en architectuur.  De kwaliteitscommissie 
heeft het college positief geadviseerd over het 
verkavelingsplan, de architectuur en de inpassing in 
het landschap. Deze kwaliteitscommissie is het 
voorportaal van de Adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (ARK) De planuitwerkingen dienen op een 
later moment formeel te worden getoetst door de 
ARK. 
Bovendien is deze mening deels gebaseerd op een 
onjuist feit: de woningen zijn niet van donkere 
baksteen maar van hout, wat juist heel natuurlijk 

 



5 

past in het duinlandschap. Wel wordt mede naar 
aanleiding van de zienswijze kritisch naar de 
kleurstelling gekeken waarbij het uitgangspunt is dat 
het ontwerp goed in het omliggende landschap 
moet passen. Uiteindelijk adviseert de ARK hierover 
bij de aanvraag omgevingsvergunning. Het 
bouwplan dient te voldoen aan de redelijke eisen 
van welstand.  

3 1 Uitwerking van de tuinen van de huizen (zoals op de site van de gemeente 
Bergen) is voor indieners voorwaardelijk. Het moet vastgelegd worden dat 
hierop – nu en in de toekomst – geen wijzigingen mogen plaatsvinden. 
Overgang naar de natuur moet natuurlijk blijven en er mogen geen 
achterkanten aanwezig zijn, conform de ambitienota. 

Dit punt onderschrijven wij. Een van de 
uitgangspunten voor de gemeente is ook om te 
zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. 
De reguliere mogelijkheden om schuttingen, 
bergingen en andere bouwwerken te realiseren 
wordt hier niet toegestaan. Dit is vastgelegd in dit 
bestemmingsplan door tussen de woningen de 
bestemming Groen-Duin te hanteren, waarbinnen 
geen bouwwerken zijn toegestaan.   

 

 2 Kiezen voor lichte kleuren die passen bij de uitstraling van het duinlandschap in 
plaats van donkere kleuren, zoals nu opgenomen in de schetsen in het 
bestemmingsplan.  

In het kader van de Europese 
aanbestedingsprocedure is gesteld dat er een 
totaalplan dient te komen van hoge ruimtelijke 
kwaliteit dat recht doet aan de uitzonderlijke plek 
tussen dorpsrand en duinlandschap. In de, in dat 
kader opgestelde Ambitienotitie is van 
gemeentewege aangegeven dat het plan heel goed 
past in het duinlandschap. Om bij elkaar te passen 
hoeven dingen niet gelijk te zijn. De gelijkaardigheid 
in kleurpalet, dat wil zeggen natuurlijk en kleurloos, 
zorgen in dit geval voor passendheid. Uiteindelijk 
adviseert de ARK hierover bij de aanvraag 
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omgevingsvergunning. Het bouwplan dient te 
voldoen aan de redelijke eisen van welstand.  

 3 Een goothoogte van 7 meter en bouwhoogte van 10 meter is niet passend in de 
omgeving. Goothoogte veranderen in maximaal 5 meter en de bouwhoogte in 
maximaal 7 meter. 

De bestaande rijwoningen aan de Bomschuit en 
Watertorenweg kennen op basis van het vigerende 
bestemmingsplan ook een goothoogte van 7 meter 
en bouwhoogte van 10 meter. De vrijstaande 
woningen aan de Watertorenweg hebben op basis 
van het vigerende bestemmingsplan een goothoogte 
van 4 meter, maar ook een bouwhoogte van 10 
meter. In voorliggend plan wordt aangesloten bij de 
bestaande systematiek van bouwhoogtes in de 
bestemmingsplannen van de gemeente.  

 

 4 Het verschuiven van het bouwblok oostwaarts, conform het door een beperkt 
aantal buurtbewoners ingediende zienswijze, wordt zeker niet gedragen door 
alle bewoners in het Watertorengebied. Niet iedereen is benaderd en niet 
iedereen omarmd het. Daarnaast is het alternatieve plan in strijd met het 
Nationaal Natuurnetwerk en verschuiving van het bouwblok oostwaarts is 
vanuit het perspectief van indieners zeer zeker ongewenst. Dit is tevens 
aangegeven in de door indieners ingediende zienswijze d.d. 11 juli 2017.  

Er is geen sprake van een verschuiving van het 
bouwblok in oostwaartse richting. Uit bestuurlijk 
overleg met de provincie Noord-Holland op 11 
september 2017 is gebleken dat vergroting van het 
plangebied voor de provincie niet aan de orde is. De 
woningen blijven dus binnen de plangrens van het 
ontwerp bestemmingsplan geprojecteerd. 
Wel is aan de noordzijde van het plangebied één 
blok met twee verandawoningen verdwenen om zo 
meer lucht te creëren tussen de woningen en meer 
afstand (extra 5 meter) tussen de woning aan de 
Watertorenweg en de meest westelijk gelegen 
tweekapper. Aan de zuidkant is per blok bij de twee 
meest oostelijk gelegen rijen woningen, een woning 

Aanpassen 

verbeelding en 

toelichting ten 

aanzien van 

nieuwe 

verkaveling 
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toegevoegd zodat per saldo het aantal woningen 
niet is veranderd. 
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 5 Het lijkt indieners logisch het bestemmingsplan “Watertorengebied” en het 
bestemmingsplan om de (voorgenomen) gefuseerde voetbalverenigingen te 
verplaatsen naar de Egmonderstraatweg, samen op te laten lopen. Vanuit 
ruimtelijk en ecologisch oogpunt lijkt het verstandig de sporthal te verplaatsen 
naar het nieuwe sportterrein aan de Egmonderstraatweg. Deze verplaatsing 
heeft grote voordelen: 
Ruimtelijk en ecologisch:  

 Geeft meer ruimte aan de natuur.  

 Huizen zijn makkelijker in te passen in het duinlandschap  

 Huizen kunnen slimmer geplaatst worden zodanig dat optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van zonne-energie (daken op het zuiden gericht).  

 Verminderd het aantal vervoersbewegingen waardoor het minder druk 
is in de wijk  

 Lost de parkeerproblemen op  
 
Andere overwegingen om de sporthal bij het nieuwe sportcomplex te plaatsen:  

 Een belangrijke overweging is dat het de mogelijkheid geeft een 
sporthal te bouwen die aan alle eisen voldoet (voor alle binnensporten 
geschikt is)  

 Het wordt een sporthal voor alle Egmonders  

 Er ontstaat een sportterrein waar alle sportfaciliteiten bij elkaar 
gevestigd zijn. Dit geeft synergie  

 Het geeft een extra dimensie aan de sportbeleving omdat er vaker en 
meer mensen op het sportcomplex aanwezig zijn  

 Geeft de mogelijkheid om gezamenlijk activiteiten uit te voeren  

 Het bevordert de horeca die daar gevestigd is en heeft het voordeel dat 
het sportcomplex zich gemakkelijker zelf kan bedruipen.  

 
Bovendien geldt dat dit tenminste kostenneutraal kan worden uitgevoerd maar 
waarschijnlijker is dat het een forse kostenbesparing oplevert voor de gemeente 
omdat de bouw goedkoper zal zijn door de integratie van de kantine en de 
sporthal. 

De gemeenteraad heeft op 7 november 2013 in het 
kader van de ontvlechting van het project Dorp en 
Duin besloten dat de nieuwe sporthal in Egmond aan 
Zee wordt gebouwd. Alle nadien door de raad 
genomen besluiten over dit onderwerp gaan ook van 
dit gegeven uit. Daarbij zij overigens gesteld dat er in 
het nieuwe voetbalcomplex aan de 
Egmonderstraatweg fysiek geen ruimte is voor een 
sporthal.  
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4 1 Ontwerp toelichting: 
1. Document watertorengebied ontwerp 1.1_regels paragraaf 7.3.1e, waarin 

wordt beschreven dat woningen niet mogen worden gebruikt als 
recreatiewoningen. Dus dit houdt in dat je eigen koopwoning nooit mag 
worden verhuurd, ook niet voor een periode bij een langdurige reis? 

2. Er wordt gesproken in 3.3.2 (duurzaamheid) over het volledig 
energieneutrale concept voor de 14 veranda woningen, en dat er nog 
onderzocht moet worden welke duurzaamheidsmaatregelen van 
toepassing kunnen zijn voor de te bouwen eengezinswoningen. Wij nemen 
aan dat hiermee de CPO-woningen worden bedoeld. Wij staan niet 
onwelwillend tegen onderzoek naar verdergaande vormen van 
energiebesparing. Publiekrechtelijk kunnen bouwplannen ons inziens 
echter 
uitsluitend aan het bouwbesluit worden getoetst (EPC 0,4); 

3. Bij 4.2 overleg hoogheemraadschap wordt 2x gesproken over 20 in plaats 
van 15 CPO woningen. 

 
1. In zijn algemeenheid mag een woning niet 

worden verhuurd als er sprake is van 
recreatieve verhuur. Dit is het geval als er een 
groep personen, die het hoofdverblijf elders 
heeft, in de woning recreëert. Dit gebruik is in 
strijd met het bestemmingsplan. De woning 
moet dus worden gebruikt als hoofdverblijf. 
Echter, als de eigenaar zijn woning enkele 
weken recreatief verhuurt, bijvoorbeeld tijdens 
zijn zomervakantie, dan is dit mogelijk binnen 
de regels van het bestemmingsplan. De verhuur 
is op deze manier ondergeschikt aan de 
woonfunctie. Er is nog altijd sprake van 
permanente bewoning, de woning staat niet de 
rest van het jaar leeg.  

 
2. Op het moment dat de omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen wordt ingediend, 
gelden de dan aanwezige energieprestatie eisen 
uit het Bouwbesluit. In een privaatrechtelijke 
overeenkomst kan de gemeente echter eisen 
stellen die gelijk zijn aan het ambitieniveau dat 
binnen de gemeente geldt.  

 
3. Dit wordt aangepast in de tekst en gewijzigd 

naar 15 CPO woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen tekst 

toelichting t.a.v. 

de 15 woningen 
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 2 Watertorengebied regels: 
4. In bijlage 1 wordt in de ambitie notitie gesproken over dat “De CPO opgave 

maakt in feite geen deel uit van de uitvraag, de bedoeling is immers dat de 
potentiele kopers zelf aan de slag gaan En dat de planindiener de 
gelegenheid wordt geboden daar invloed op uit te oefenen. Dit kan op zijn 
minst door vanuit het groter verband beredeneerd bijvoorbeeld de plek en 
ontsluiting en oriëntatie aan te geven.” Het ontwerp van Venhoeven is dus 
niet bindend, maar slechts een voorstel toch? 

5. Er is in de bijlage in de ambitie notitie beschreven dat het allemaal zo 
toegankelijk mogelijk moet zijn. Maar voldoende privacy door afscheiding 
van tuinen voor buitenstaanders vinden wij heel belangrijk.  
Argument 1: Toeristen betreden in Egmond in de praktijk regelmatig 
gebieden die bestemd zijn voor privégebruik. Wij hechten eraan dat het 
gebied aan de achterzijde van onze woningen privé is (en in mandeligheid 
aan ons wordt uitgegeven) en dat er tussen dit privé-achterterrein en het 
openbaar gebied een duidelijke, zo nodig goed afsluitbare afscheiding kan 
worden toegepast. Deze afscheiding kan op een zodanige wijze worden 
vormgegeven dat deze passend is in een duinlandschap. Ook in een 
duinlandschap worden er namelijk allerlei afscheidingen toegepast omdat 
deelgebieden niet openbaar toegankelijk zijn.  
Argument 2: Het toepassen van een duidelijke afscheiding voorkomt ook 
dat onze jonge kinderen die op deze achterterreinen zullen spelen, zomaar 
uit deze achterterreinen weg kunnen lopen. Wij willen jonge kinderen aan 
de achterzijde van onze woningen in de toekomst een veilige en beschutte 
speelruimte kunnen bieden. 

4. Ja en nee. De plek, vorm, en grootte worden 

door de plannen wel degelijk vastgelegd. Qua 

oriëntatie ontsluiting geldt dat in feite ook. Qua 

uitstraling is de geschetste architectuur 

richtinggevend, maar die is nog niet vastgelegd. 

Net zo min als de exacte afmetingen en vorm 

van de woningen. Binnen de marge is hier nog 

nadere invulling mogelijk. Bij de uitgifte van de 

kavels voor de CPO-woning zal een zogenaamd 

‘kavel paspoort’ worden gevoegd waarin diverse 

beeldkwalitatieve aspecten worden beschreven. 

Dat kavel paspoort is gebaseerd op de 

beeldkwalitatieve ambitie van het ontwerp van 

architectenbureau Venhoeven. 

5. Voor wat betreft eigendom en beheer van het 
tussenliggende terrein, alsmede de 
afsluitbaarheid daarvan zullen nadere afspraken 
en ontwerpen op maat gemaakt worden. 

 

 3 Concept Venhoeven: 
6.  We hebben in eerste instantie begrepen dat we gezamenlijk een ontwerp 

maken voor de tuin, maar uit het concept ontwerp van Venhoeven, vinden 
wij een aantal door ons gedane voorstellen niet terug: 
a. In het concept ontwerp van Venhoeven zien we geen duidelijke 

afscheiding van de gezamenlijke tuin. Wij zien dit graag anders, zodat 
niet zomaar iedereen in je tuin kan lopen. Het moet voor 
buitenstaanders duidelijk zijn dat dit een privé terrein is van de CPO. 

 
6. 

a. De binnengebieden waarin de 
gemeenschappelijke tuin ligt zullen aan de 
uiteinden worden begrensd door een laag 
hekje en halfhoge begroeiing dat onderdeel 
is van het beplantingsplan. Hierdoor blijft 
het vrije doorzicht gewaarborgd maar 
wordt tegelijkertijd de toegang 
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Ook is een beschutte, veilige speelgelegenheid voor jongere kinderen 
zonder afzetting niet te realiseren (zie eerder). 

b. We vinden een afzetting tussen de tuinen belangrijk om onze privacy 
voldoende te waarborgen; niet door middel van alleen beplanting. 

c. In hoeverre kan de CPO zelf nog de indeling van het gebied bepalen? 
Wat wordt er nu wel of niet vastgelegd aan kaders? 

d. Wij willen geen grote bomen bij de parkeerplaatsen in verband met het 
bevuilen van de geparkeerde auto’s door middel van vogelpoep. 

e. Looppaden die in de gebieden aan de achterzijde van de woningen 
direct achter de huizen moeten worden gerealiseerd ontnemen ons de 
mogelijkheid tot extra aanbouw van 1 meter en veroorzaken 
bovendien enorme inkijk aan de achterzijde van de woningen. Wij 
wensen daarom een looppad door het midden, zoals ook bij de 
voortuinen het geval is. In eerdere versies van het ontwerp, liep het 
looppad ook door het midden. 

f. Gaarne beperking van de maximale hoogte en breedte van de bomen 
in verband met vergroeiing en geen zon meer in de tuin. 

g. Duinroos is geen gewenste plant bij de CPO-woningen, aangezien dit 
groeit als onkruid en niet makkelijk te onderhouden is. 

afgeschermd. Hierbinnen kan gespeeld 
worden. 

b. Er komen geen schuttingen of privacy 
schermen in de gemeenschappelijke tuin. 
De positionering van de bergingen zorgt 
voor voldoende privacy. 

c. De binnengebieden van de 
gemeenschappelijke tuin en de woning 
entrees worden bestemd als Groen-Duin. 
Voor het inrichten van de openbare ruimte 
en het landschap geldt een voorwaardelijke 
verplichting dat voldaan moet worden aan 
de criteria uit de Ambitienota 
Watertorenterrein, zoals bijgevoegd als 
bijlage bij de regels.   

d. Bomen horen bij het duingebied en dus het 
landschapsontwerp. 

e. Een aanbouw is niet mogelijk gezien het 
gebied als duin bestemd wordt. Het 
looppad is alleen bestemd voor bewoners. 
In de nadere uitwerking van de binnentuin 
is privacy een onderdeel, echter nooit een 
doel op zich. 

f. Grote solitaire bomen worden in openbaar 
gebied geplaatst. 

g. Duinroos komt van nature voor in het 
duingebied rondom het Watertorengebied. 
Om een goede aansluiting te maken met 
het bestaande duingebied, zal op bepaalde 
plekken Duinroos terugkomen in het 
nieuwe beplantingsplan. Over beheer en 
onderhoud zullen aparte afspraken 
gemaakt moeten worden. 

 4 Eerder ingediende opmerkingen, nog geen reactie ontvangen: 
1. Blz. 7 Plattegrond 

Veel van deze opmerkingen vallen buiten de 
reikwijdte van een bestemmingsplan Of het 
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a. Afscheiding tussen gemeenschappelijk erf — duingebied (alleen 
toegankelijk voor CPO-ers) ten opzichte van openbare weg 
(toegankelijk voor iedereen) is niet zichtbaar op de plattegrond. Wel in 
de tekst, niet op de tekeningen! 

b. Zijn wij vrij om de richting van de tuinen om te draaien? 
2. Blz. 10 (Alinea wegen en paden) 

Er wordt niet meer gesproken over het materiaalsoort hout. Dit terwijl dit 
wel opgenomen wordt in de plattegrond als toegangspad voor de woning. 
Het heeft niet onze voorkeur houten loopplanken toe te passen. 

3. Blz. 11 (Alinea afscheidingen) 
Er wordt aangegeven dat afscheidingen het zicht niet mogen belemmeren. 
Dit vinden wij vaag geformuleerd en is op meerdere manieren uit te leggen. 
Wordt hiermee bedoeld de hoogte van een afscheiding of dat je er altijd 
doorheen moet kunnen kijken? 

4. Blz. 13 (2de alinea, 2de zin) 
Hoe strikt is de zin: Het ontwerp is ingetogen, zodat de aandacht niet naar 
het meubilair gaat maar naar het landschap. Heeft dit ook invloed op onze 
tuininrichting? 

5. Blz. 16 (Alinea gevel) 
Er wordt gesproken over verticale geleding, maar is horizontale geleding 
ook mogelijk? 

6. Blz. 17 (Alinea lamellen) 
Er wordt gesproken over verticale lamellen, maar zijn horizontale lamellen 
ook mogelijk? (Dit lijkt mij meer logisch met betrekking tot bijvoorbeeld het 
gebruik als zonwering.) (Er wordt trouwens ook een afbeelding gebruikt 
met horizontale lamellen, dus het lijkt ons dat dit dan tekstueel aan te 
passen is). 

7. Blz. 19 (Alinea’s duingebied, zichtlijnen, routing, erfafscheiding, 
hoogteverschillen en buitenruimtes) 
Gelden de beschrijvingen over duingebied, zichtlijnen, routing, 
erfafscheiding, hoogteverschillen en buitenruimtes ook voor de rij 
woningen? Zo ja dan zijn wij het niet eens met het volgende: 
- Erfafscheiding: Erfafscheidingen zijn dan ook niet toegestaan. 
- Erfafscheiding: Zelf tuinieren in het omringd gebied is niet toegestaan. 

8. Blz. 20 (Alinea gemeenschappelijk erf: duinen 2dezin) 

duingebied tussen de woningen alleen voor 
CPO-ers toegankelijk zal worden en hoe 
eventuele afsluitbaarheid wordt ingevuld is nog 
niet uitgemaakt. Met inrichting die nader wordt 
uitgewerkt zal gezorgd worden voor een goed 
en veilig leefklimaat waarin genoemde 
aandachtspunten van overlast en privacy 
worden meegenomen. Natuurlijk zal dit in 
samenspraak met de betreffende bewoners 
gedaan worden. 
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Bebouwing is hier niet toegestaan. Hier zijn wij het niet mee eens, want 
wanneer wij bijvoorbeeld een gezamenlijke overdekte barbecue willen 
plaatsen dan is dit door deze zin niet meer mogelijk. 

9. Blz. 20 (Alinea upgrades, laatste zin) 
Hierbij worden mogelijkheden genoemd, wij nemen aan dat we ook de 
keuze hebben uit andere mogelijkheden en niet alleen uit deze. 

10. Blz 20 - 3e alinea 
Hierin word omschreven dat zowel fietsen als kliko’s in de berging moeten 
worden opgeborgen. Gezien wij een gezamenlijke tuin krijgen die zoveel 
mogelijk op een duingebied moet gaan lijken zien wij dit niet zitten, de 
kliko’s door het zand naar de straat te trekken. Is er een mogelijkheid tot 
een ondergrondse vuilcontainer? Ook blijft er anders bijna geen berging 
over. Zo groot is die al niet. 

11. Er wordt beschreven dat er alleen met hout en metaal moet/mag worden 
gebouwd, wij zouden toch ook graag terugzien dat de huizen gedeeltelijk 
met steen gebouwd zouden kunnen worden. Dit zodat er nog 
mogelijkheden zijn voor diverse ontwerpen van de CPO woningen. 
Toepassing van hout in een zoutrijke omgeving is zeer kwetsbaar. 

12. Wij zijn met elkaar in gesprek om de terrassen en berging van de 2 rijen 
met dezelfde gemeenschappelijke tuin contra van elkaar te plaatsen, voor 
meer privacy. Dus de ene rij de berging en de andere rij het terras op gelijke 
hoogte. Wellicht wat gedetailleerd voor een beeldkwaliteit plan, maar dit 
willen we hierbij toch alvast kenbaar maken, en horen wat de 
mogelijkheden hierin zijn. 

13. Als laatste zouden we graag de mogelijkheden willen weten binnen het 
beeldkwaliteit plan, qua natuurlijke beschutting in de gemeenschappelijk 
tuin om nog iets meer privacy te creëren tussen de twee rijen huizen of is 
dit ook uitgesloten? 
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5   1 Het Sportcafé richt zich vanaf aanvang op bredere activiteiten dan het 
exploiteren van alleen een sportkantine; zij exploiteert ter plaatse niet alleen 
een volwaardig café met bijbehorende openingstijden en voorzien van een 
volledige horeca-keuken (dus inclusief frituur), maar faciliteert eveneens 
feesten en partijen. Ook organiseert zij evenementen. Het op deze wijze gebruik 
maken van de horeca-inrichting acht Sportcafé conform de toegestane 
ondergeschikte horeca zoals die op grond van het vigerende bestemmingsplan 
is toegestaan, mede gelet op het feit dat een definitie van het begrip 
‘ondergeschikte horeca’ daarin ontbreekt en het bevoegd gezag c.q. de 
gemeente Bergen NH als eigenaar van de inrichting nimmer blijk heeft gegeven 
van enige moeite met de wijze van exploitatie door Sportcafé.  
 
In de toekomst wenst het Sportcafé haar wijze van exploitatie voort te zetten. In 
het ontwerpbestemmingsplan mist een duidelijke belijning wat dient te worden 
verstaan onder ‘ondergeschikte horeca’. Anders dan in het vigerende 
bestemmingsplan wordt nu een dwingende relatie met sportactiviteiten gelegd 
c.q. voorgeschreven (artikel 5 van de regels). Deze voorwaarde beperkt de 
exploitatiemogelijkheden van het Sportcafé aanzienlijk. Een rendabele 
exploitatie is niet meer mogelijk. Dit raakt ook de vraag in hoeverre in dat geval 
een rendabele en dus verantwoorde exploitatie van de beoogde nieuwe 
sporthal mogelijk is. Tot slot is niet duidelijk hoeveel vierkante meters bvo als 
ondergeschikte horeca mogelijk zijn.  
 
Uit hoofde van rechtszekerheid is een duidelijke regeling dringend gewenst. Het 
laatste geldt tevens met betrekking tot de vraag in hoeverre sprake is van 
planschade, mocht de regeling van de horeca in het ontwerpbestemmingsplan 
inderdaad minder ruim zijn (beoogd) dan de vigerende regeling. 

De huidige bestemming van het Watertorenterrein 
is Sport met een aanduiding Zwembad. In de regels 
staat dat een ‘ondergeschikte horecavoorziening’ is 
toegestaan. Dit staat inderdaad niet gedefinieerd in 
het bestemmingsplan Kernen Egmond. Wel is 
duidelijk dat de horecavoorziening ondergeschikt 
moet zijn aan de hoofdfunctie/bestemming en dus is 
het vanzelfsprekend dat het  een voorziening is ten 
behoeve van de sporters. Er is dus geen 
horecabedrijf toegestaan zoals bedoeld onder de 
bestemming Horeca en er is wel degelijk een 
dwingende relatie met de sportactiviteiten 
voorgeschreven.  
In het ontwerp bestemmingsplan Watertorengebied 
is in de bestemmingsomschrijving wel een definitie 
opgenomen van ondergeschikte horeca. Bij nader 
inzien is besloten om deze definitie aan te scherpen 
om duidelijk te maken dat het hier geen zelfstandige 
horecabestemming betreft. De definitie wordt: 
 
1.43 ondergeschikte horeca 
horeca is toegestaan voor zover dit ondersteunend is 
aan de hoofdfunctie en ten dienste staat van deze 
hoofdfunctie.  
 
Daarnaast wordt in de bouwregels van de 
bestemming Sport geregeld dat maximaal 20% van 
de vloeroppervlakte van het bouwvlak van deze 
bestemming gebruikt mag worden voor 
ondergeschikte horeca.  
Naar onze mening wordt de planologische regeling 
voor ondergeschikte horeca uit het vigerende 
bestemmingsplan voortgezet in het ontwerp 
bestemmingsplan Watertorengebied. 

Aanpassen 

regels, begrip 

ondergeschikte 

horeca 
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 2 Er is in onvoldoende mate rekening gehouden met de ruimtelijke effecten van 
onder meer de horeca. Nergens blijkt uit de stukken dat rekening is gehouden 
met de richtafstand voor geluid- en geurhinder op grond van de VNG-brochure 
“Bedrijven en milieuzonering”. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van 
exploitatie van een (buiten)terras bij geschikte weersomstandigheden. De 
geplande woonbestemmingen vormen een beperkende factor voor horeca-
activiteiten c.q. bedrijfsvoering van Sportcafé, zeker gelet op het feit dat horeca 
binnen het gehele bouwvlak mogelijk is, het aantal vierkante meters bvo ten 
behoeve van horeca niet is opgenomen en indien de huidige wijze van 
exploitatie zou kunnen worden voortgezet.  
De bebouwingsdichtheid is te hoog. Een juiste belangenafweging tussen 
bedrijvigheid en milieugevoelige functies (zoals in casu wonen) is in de knel 
gekomen. De enige remedie is naar het oordeel van Sportcafé dan ook de 
bouwvlakken voor de woningen op (veel) ruime(re) afstand – conform 
genoemde VNG-richtlijnen – te situeren ten opzichte van het bouwvlak voor de 
nieuwe sporthal (met de horeca daarin), zodat de bedrijfsvoering en de 
woonbestemming elkaar niet langer in de weg zitten. 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt 
uitgebreid ingegaan op het aspect milieuzonering 
(paragraaf 4.1.4). Hierbij wordt ingegaan op de 
richtafstandenlijst en wordt het plan gemotiveerd. 
Voor wat betreft de horeca geldt dat dit een 
ondergeschikte functie moet zijn aan de  
hoofdfunctie, te weten sporthal. De sporthal is 
derhalve ook leidend in de motivatie. Wel is ten 
opzichte van het ontwerp nu in de regels een 
aanscherping gegeven van de definitie van 
ondergeschikte horeca en is hier een maximum 
percentage aan gegeven: maximaal 20% van de 
oppervlakte van de sporthal mag ingericht worden 
ten behoeve van ondergeschikte horeca.  
Overigens dient de exploitant van de sporthal en 
ondergeschikte horeca te voldoen aan de eisen uit 
het Activiteitenbesluit. Hiermee wordt geregeld dat 
er slechts een maximaal geluidsniveau op de gevels 
van woningen toegestaan is.  

Toelichting en 
regels worden 
aangepast met 
een beperking 
voor het 
oppervlakte aan 
ondergeschikte 
horeca.  

 3 Tot slot wijst Sportcafé erop dat zij van mening is dat volstrekt onduidelijk is in 
hoeverre de maximaal geboden hoeveelheid planologische ruimte in afdoende 
parkeerruimte kan worden voorzien. Door onvoldoende afbakening, onder 
andere van de horeca (de activiteiten die daarbij mogelijk zijn en het aantal 
meters bvo), is volstrekt onduidelijk of kan worden voldaan aan met de 
parkeerbehoefte, bijvoorbeeld op grond van de normen die CROW hiervoor 
specifiek heeft opgesteld. Dit geldt in het 
bijzonder indien gebruik van de nieuwe sporthal en de huidige wijze van 
exploitatie van de horeca-inrichting zich naast elkaar kunnen voordoen. 
Sportcafé vraagt zich af of hiermee in voldoende mate rekening is gehouden; bij 
de berekening van de parkeerbehoefte in de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan ontbreekt de horecafunctie (met bijbehorende 
parkeernorm). Volgens vaste jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient de planwetgever bij 
het in kaart brengen van de ruimtelijke gevolgen van een plan immers uit te 
gaan van de maximaal geboden planologische ruimte. 

Het betreft hier ondergeschikte horeca, dus 
ondergeschikt aan de sportfuncties van de nieuw te 
realiseren sporthal. Het is juist niet de bedoeling dat 
hier een zelfstandige horecafunctie gerealiseerd 
wordt en er is dus geen sprake van het toevoegen 
van een horecabestemming. Bij het bepalen van de 
parkeerbehoefte is de functie van ‘sporthal’ 
aangehouden. De horecafunctie in het plan is 
primair ondersteunend aan de sportfunctie en als 
zodanig ondergeschikt aan de hoofdfunctie. Om die 
reden is niet uitgegaan van de horecafunctie. De 
parkeerbehoefte is berekend op basis van het totaal 
aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van de 
sporthal, inclusief de metrages voor ondergeschikte 
horeca, kleedruimtes, etc.  
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6  Zienswijze omwonenden   

 1 Om de volgende redenen hebben de omwonenden bezwaar tegen het plan: 
1. Het bebouwen van het terrein op zo'n korte afstand van de huidige 

bebouwing tast het woongenot van de omwonenden van De Bomschuit en 
Watertorenweg verregaand aan door aantasting van het uitzicht 

2. Tegen het verplaatsen van de huidige bomenrij langs de Bomschuit 
3. De parkeervoorziening voor de bewoners van de Watertorenweg 61 t/m 67 

ontbreekt 
4. Wij vinden de gekozen zwarte kleur niet passen in het huidige plan en 

duingebied. 
5. Hoewel wij als omwonenden op de hoogte zijn gehouden heeft de 

gemeente de beslissing genomen en zijn onze suggesties niet gehonoreerd. 
6. We vinden de gekozen ingang/uitgang van de parkeergarage te dicht op de 

bebouwing wat voor wat voor lichtoverlast zorgt, tijdens het uitrijden. 
7. We zijn bang voor geluidsoverlast omdat het sportcafé dichter bij de huizen 

van de Watertorenweg komt te liggen. 
8. Bij het verplaatsen van de huidige bomenrij wordt de straat De Bomschuit 

erg smal en dit zal veel verkeersdrukte met zich meebrengen in de 
Bomschuit. 

 
Het voorstel van de omwonenden is om het plan te herzien zodat het past in het 
dorpsbeeld. Hiertoe is een alternatief plan ingediend.  

1. Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan 
komt de bebouwing dichter op de woningen 
aan de Watertorenweg. Voor de Bomschuit 
geldt dat de woningen verder komen te staan 
dan de huidige rooilijn van de bestaande 
sporthal (circa 17 meter t.o.v. circa 14,5 meter). 
Wel komen de woningen nu direct tegenover 
de bestaande woningen aan de Bomschuit te 
liggen. Echter, dit is gezien de afstand van circa 
17 meter tot de berging van de bestaande 
woningen vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
nog steeds een acceptabele afstand. De afstand 
van de rijwoningen tot de gevels (van de 
bergingen) van de bestaande woningen aan de 
Watertorenweg is circa 17 meter. De afstand 
van de nieuwe sporthal tot de gevels van de 
tegenover liggende woningen aan de 
Watertorenweg is straks circa 30 meter. De 
verkaveling is aangepast door een tweekapper 
te laten vervallen en de meest westelijke 
verandawoning circa 5 meter op te schuiven. 
De kortste afstand van de meest westelijk 
gelegen tweekapper tot aan de vrijstaande 
woning aan de Watertorenweg is straks circa 23 
meter. Ook deze afstanden zijn vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt meer dan 
acceptabel.  
Voor wat betreft het uitzicht moet opgemerkt 
worden dat op basis van het vigerende 
bestemmingsplan er reeds bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde van 3 meter hoog 
gerealiseerd kunnen worden, en dat het gehele 
bouwvlak op basis van het vigerende 

Aanpassen 
verbeelding nav 
nieuwe 
verkaveling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassen 
toelichting 
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bestemmingsplan volgebouwd mag worden 
met gebouwen tot 8 meter hoog. Daarnaast 
kan langs de  Bomschuit en de Watertorenweg 
een schutting van 2,5 meter hoog gebouwd 
worden. De huidige bouwmogelijkheden zorgen 
derhalve al voor een beperking van het uitzicht. 

2. Behoud van de bomenrij langs de Bomschuit is 
geen uitgangspunt geweest voor de 
verkaveling. Dat neemt niet weg dat serieus is 
onderzocht of de bomenrij wel inpasbaar kan 
zijn. Gebleken is dat dit niet haalbaar is. Om 
tegemoet te komen aan dit argument is dan 
ook een aantal meter ten zuiden van de huidige 
bomenrij een nieuwe bomenrij geprojecteerd. 

3. Primair valt de parkeervoorziening van deze 
woningen niet binnen het plangebied, ook al 
kan men in de huidige situatie gebruik maken 
van de parkeervoorziening bij de sporthal. Deze 
voorziening is destijds aangebracht voor de 
bezoekers van de sporthal en het vroegere 
zwembad. Binnen het plangebied hoeven 
daarom geen parkeervoorzieningen voor de 
bewoners van de Watertorenweg 61 t/m 67 te 
worden gerealiseerd. De omwonenden kunnen 
gebruik maken van de nieuw aan te leggen 
parkeerplaatsen op het maaiveld, maar ook van 
de parkeerplaatsen in de parkeergarage onder 
de sporthal. Hier wordt, net als in de openbare 
ruimte, betaald parkeren ingevoerd, waardoor 
bewoners met vergunningen ook gebruik 
kunnen maken van de parkeergarage zonder 
extra kosten.  

4. Een bestemmingsplan regelt de functie en 
bouwmogelijkheden, maar niet de kleurstelling. 
Plannen worden begeleid en getoetst door een 
speciaal door het college  ingestelde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassen 
toelichting t.a.v. 
parkeren 
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kwaliteitscommissie bestaande uit 
onafhankelijke deskundigen op het gebied van  
stedenbouw, landschap en architectuur.  De 
kwaliteitscommissie heeft het college positief 
geadviseerd over het verkavelingsplan, de 
architectuur en de inpassing in het landschap. 
Deze kwaliteitscommissie is het voorportaal 
van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(ARK) De planuitwerkingen dienen op een later 
moment formeel te worden getoetst door de 
ARK. Wel wordt mede naar aanleiding van de 
zienswijze kritisch naar de kleurstelling gekeken 
waarbij het uitgangspunt is dat het ontwerp 
goed in het omliggende landschap moet 
passen.  

5. Vanaf de start van dit project medio 2015 is een 
aantal keer overleg geweest met de 
omwonenden over de uitgangspunten en de 
voortgang in de planvorming. Het is niet 
haalbaar gebleken om alle opmerkingen vanuit 
de omgeving te verwerken in de plannen. De 
opgave was en is een landschappelijk 
verantwoord plan te realiseren. Na de terinzage 
legging van het ontwerp bestemmingsplan is 
het plan daar waar mogelijk aangepast. Meer 
rek en ruimte zit niet in het plan. Ons college 
betrekt de stelling dat er sprake is van een 
uitgebalanceerd plan waarbij zo veel als 
mogelijk rekening is gehouden met individuele 
belangen. Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan is nog niet genomen, 
daarvoor dient deze procedure. 

6. Er is een alternatief gemaakt door 
VenhoevenCS die rekening houdt met de 
bezwaren ten aanzien van lichtoverlast. De in-
uitrit van de parkeergarage wordt verschoven 
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en zo gesitueerd dat er geen sprake meer is van 
mogelijke inschijning van koplampen in de 
woningen.  

7. de ondergeschikte horecagelegenheid moet 
voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit 
en de APV ten aanzien van geluid. In het kader 
van milieuzonering liggen de woningen in ieder 
geval op voldoende afstand.  

8.  De mogelijkheid bestaat dat dit gedeelte van de 
Bomschuit eenrichtingsverkeer wordt. Daardoor is 
een smaller wegprofiel mogelijk. Het verplaatsen 
van de bomenrij heeft geen gevolgen voor de 
verkeersdrukte. De verwachting is dat het wel een 
positief effect heeft op de rijsnelheid. 
 
Conclusie: alternatief plan:  
Het alternatieve plan is beoordeeld en op 11 
september 2017 besproken met de provincie Noord-
Holland ten aanzien van het bouwen buiten het 
oorspronkelijke plangebied en in de te realiseren 
natuurbestemming. Dit is negatief beoordeeld door 
de provincie en vergroting van het plangebied is dus 
niet aan de orde. Wel is aan de noordzijde van het 
plangebied meer ruimte gecreëerd, en daarmee ook 
meer afstand tot de huidige woningen aan de 
Watertorenweg, door één blok (met twee 
verandawoningen) hier te laten vervallen.  

6  Aanvullende zienswijzen omwonenden (CKH Advocaten)   



20 

 1 De gunning van het plan aan een van de partijen zou in samenspraak met de 
bewoners plaatsvinden. Er is nagenoeg geen gelegenheid geweest om de 
plannen op hun merites te kunnen beoordelen, dit moest even snel aan de hand 
van een enkele tekening ter plaatse die avond.  
Alle door de bewoners geuite bezwaren worden genegeerd. Het is voor de 
bewoners volstrekt onduidelijk en daarmee ook onbegrijpelijk waarom hun 
belangen moeten wijken voor het belang van de gemeente bij wijziging van de 
bestemming en het realiseren van het plan zoals de gemeente dat (thans) voor 
ogen heeft.  

In het kader van de Europese 
aanbestedingsprocedure is een gunningscommissie 
ingesteld om op basis van een aantal vooraf gestelde 
criteria tot beoordeling van de vier plannen te 
komen. Omwonenden zijn vooraf in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de plannen en hun 
commentaar te geven op de uitwerkingen. De 
ontvangen reacties zijn door de gunningscommissie 
bestudeerd en meegewogen bij de 
standpuntbepaling. Het is nadrukkelijk niet zo dat de 
reacties van omwonenden bepalend of leidend zijn 
geweest bij de invulling van de gunningsmatrix door 
de gunningscommissie. Deze rolverdeling is vooraf 
duidelijk schriftelijk gecommuniceerd ter 
voorkoming van een onterecht 
verwachtingspatroon. Overigens ging de 
overwegende voorkeur van de omwonenden uit 
naar het plan van BAM Vastgoed BV. 

 

 2 Het ontwerpbestemmingsplan dient gewijzigd te worden vastgesteld nu het 
ontwerp evident niet tot een goede ruimtelijke ordening strekt, terwijl de 
bewoners een voorstel hebben gegeven voor een betere indeling van deze 
ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan dient gewijzigd te worden 
vastgesteld met inachtneming van de bezwaren van de bewoners. De gemeente 
heeft namelijk totaal geen rekening gehouden met de bijzondere 
omstandigheden van het onderhavige geval en de invloed van de wijzigingen op 
de reeds bestaande woningen aan de Watertorenweg en de Bomschuit. 

Het alternatieve plan is beoordeeld en besproken op 
11 september 2017 met de provincie Noord-Holland 
ten aanzien van het bouwen buiten het 
oorspronkelijke plangebied en in de te realiseren 
natuurbestemming. Dit is negatief beoordeeld door 
de provincie en vergroting van het plangebied is dus 
niet aan de orde. Wel is aan de noordzijde van het 
plangebied meer ruimte gecreëerd, en daarmee ook 
meer afstand tot de huidige woningen aan de 
Watertorenweg, door één blok (met twee 
verandawoningen) te laten vervallen.  

Aanpassen 
toelichting en 
verbeelding 

 3 Ten onrechte is bepaald dat er is voldaan aan artikel 3.1.6. lid 2 Bro. Er is 
namelijk geen actuele regionale behoefte voor de verwezenlijking van 34 
woningen, zodat de noodzaak thans ontbreekt. Er zijn immers maar 30 
woningen noodzakelijk, gezien de toelichting op het bestemmingsplan. 

De conclusie dat er maar 30 woningen noodzakelijk 
zijn is onjuist. In bijlage 2 van de lokale woonvisie 
van Bergen is een lijst opgenomen, waarin voor dit 
project 30 woningen is genoemd. Deze 
programmering is gebaseerd op het oude RAP van 8 
december 2011 en een oude huishoudensprognose. 

Opnemen nieuwe 
RAP en 
huishoudensprog
nose 
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Er was toen nog sprake van een overplanning voor 
de gemeente Bergen.  
Inmiddels is er een nieuw RAP opgesteld (RAP regio 
Alkmaar, 6 juni 2017). Daarin is afgesproken om uit 
te gaan van de meest recente bevolkingsprognoses 
en daar de planvorming op aan te passen. Op basis 
van het nieuwe RAP en de meest recente 
huishoudensprognose van de Provincie Noord-
Holland (2017) kan worden geconcludeerd dat er op 
dit moment voor de gemeente Bergen te weinig 
harde bouwplannen zijn om voor de komende 10 
jaar aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. 
Dit plan voorziet ook in de kwalitatieve behoefte. De 
voorgenomen ontwikkeling voorziet in een aantal 
van de belangrijkste woonwensen die in het lokale 
woonwensenonderzoek zijn geconstateerd. 
Daarnaast wordt er gebouwd in een gewild 
woonmilieu. Er is behoefte is aan woningen in de 
woonmilieus 'dorps' en 'landelijk bereikbaar'. De 
projectlocatie is gelegen aan de rand van de kern 
Egmond aan Zee en grenst aan het duingebied. 
Daarmee past de voorgenomen ontwikkeling goed 
binnen deze woonmilieus. Tot slot wordt binnen het 
plan de mogelijkheid tot de bouw van CPO woningen 
geboden, waardoor particuliere initiatieven 
gestimuleerd worden. 

 4 Ten onrechte is geoordeeld dat er sprake is van een zorgvuldige ruimtelijke 
inpassing. Bij de inpassing en met name de motivering daarvan is namelijk in het 
geheel niet gekeken naar de ruimtelijke gevolgen voor de woningen van de 
bewoners en de reeds bestaande bouw.  

In het kader van de Europese 
aanbestedingsprocedure is aan de marktpartijen 
gevraagd een fraai landschappelijk- en 
stedenbouwkundig plan te ontwerpen waarbij de 
functies ‘sport, wonen, parkeren en landschap’ op 
integrale wijze worden opgenomen. De opgave was 
dus niet dat de marktpartij met het hoogste 
grondbod het werk gegund krijgt. De marktpartij die 
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het plan heeft gemaakt met de hoogste ruimtelijke 
kwaliteit heeft het werk gegund gekregen. 
 
Het criterium “Architectuur en Stedenbouwkundige 
visie over de landschappelijke inpassing” is bij de 
beoordeling het meest zwaarwegende criterium 
geweest. Hierbij is ook getoetst of het plan 
stedenbouwkundig passend is in de omgeving. 
 
De gunningscommissie is unaniem tot de conclusie 
gekomen dat het stedenbouwkundig plan van BAM 
Wonen B.V. het beste plan is. BAM Wonen B.V. 
heeft een totaalvisie neergelegd waarbij duidelijk te 
zien is dat er een landschappelijke meerwaarde 
ontstaat. Er komt een ondergrondse parkeergarage, 
de sporthal voldoet aan de gestelde functionele 
eisen en de meest ambitieuze 
duurzaamheidsdoelstellingen (energieneutraal met 
EPC van 0) en de 19 vrije sector woningen (12 
vrijstaande en 7 rijtjeswoningen) gaan op 
harmonieuze wijze op in het landschap. Tenslotte is 
er in het stedenbouwkundig plan rekening gehouden 
met landschappelijke inpassing van de 15 CPO-
kavels.   
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 5 Ten onrechte is geoordeeld dat het gebied dat nu bestempeld is als Natuur 
zonder nadere motivering kan worden omgezet in de bestemming Wonen en 
Groen - Duin. Dit is in strijd met het bestemmingsplan kernen Egmond, waarin is 
bepaald dat de grond met de bestemming Natuur is bestemd voor het behoud 
van de aanwezige natuur-, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Het spreekt voor zich dat daar in het 
ontwerpbestemmingsplan geen sprake meer van is. 
 
Met natuur bestemde gronden moeten plaats maken voor de bestemming 
Wonen. Dit is een verlies van de kwaliteit van de bestemming en het Noord-
Hollandse cultuurlandschap. Bovendien is dit in strijd met de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040, welke is geënt op het behoud van voornoemde 
cultuurlandschappen en natuurgebieden en juist niet op van het volbouwen van 
dergelijke gebieden met woningen. 

Een van de conceptuele pijlers van het 
stedenbouwkundig plan is dat het middengebied 
een landschappelijke inrichting krijgt. Door de 
woningen aan de noordzijde zo veel als mogelijk aan 
de rand van het plangebied te projecteren, ontstaat 
in het middengebied ruimte om op meer robuuste 
wijze landschap te creëren. Over dit principe is met 
PWN, de beheerder van het duingebied overleg 
geweest en PWN onderschrijft dit principe. In 
vergelijking met de huidige situatie neemt de 
landschappelijke inrichting per saldo toe. 
De voor Groen-Duin aangewezen gronden zijn, net 
als bij Natuur, bestemd voor de ontwikkeling en het 
behoud van het duingebied. Overigens liggen de 
bestemmingen Groen-duin en Wonen buiten het 
Natura 2000 gebied welke wel als Natuur wordt 
bestemd. 

 

 6 Ten onrechte is de bestemming Evenementen gegeven aan de bestemming 
Sport. Dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan kernen Egmond. Het 
organiseren van evenementen veroorzaakt zeer veel overlast en de gemeente 
kan en mag deze bestemming niet zonder nadere motivering aanpassen ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan kernen Egmond. 

Het klopt dat evenementen niet onder Sport worden 
genoemd binnen het geldende bestemmingsplan 
kernen Egmond. Nadere overweging heeft ertoe 
geleid dat we evenementen nu ook uit de 
bestemmingsomschrijving halen zodat aangesloten 
wordt bij het vigerende bestemmingsplan.  

  

Evenementen kunnen worden vergund op basis van 
de APV 2017 en de nota Evenementenbeleid 2008. 
Daar wordt de belangenafweging gemaakt om per 
keer af te wijken van het bestemmingsplan als de 
activiteiten niet sportgerelateerd zijn. Dat gebeurt 
nu ook al bij de huidige evenementen zoals de Halve 
marathon,  Trekpop ed. 

Aanpassen regels  

 7 Er is geen sprake van een integratie van de ontwikkelingen in het 
duinlandschap: 

 
-Dit klopt. De sporthal wordt gebouwd volgens de 
eisen van deze tijd. Een bouwhoogte van 11 meter 
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- Maximale bouwhoogte van de sporthal is verruimd tot een hoogte van 
11 meter (3 meter hoger). De bebouwing is daardoor veel prominenter 
aanwezig dan in de huidige situatie.  

- De locatie van de sporthal is veel dichter naar de Watertorenweg 
gekomen. Dit doet afbreuk aan de ruimtelijke inpassing van het 
duinlandschap en het vrije uitzicht van de bewoners. 

- Bestemmingsplan meet vanaf peil, zodat de sporthal beduidend hoger 
zal komen te liggen dan in de toelichting is beschreven. 

- Ten onrechte is bepaald dat het NAP bij de 14 verandawoningen ten 
hoogste 13 meter mag bedragen, terwijl dat nu slechts 8,5 meter is. 

- Maximale bouwhoogte van de verandawoningen is bepaald op 8 en 9 
meter. De woningen komen dus veel hoger te liggen dan de overige 
reeds bestaande bebouwing. De hoogte van een dergelijke woning kan 
dus 14 meter bedragen, wat dus weer hinder veroorzaakt voor de 
bestaande woningen en een beperking van het vrije uitzicht zoals dat 
nu bestaat. 

- De in- en uitgang van de parkeergarage is bovendien een ernstige 
onderbreking van het voornemen om het duinlandschap onder te 
brengen. Het zal het gehele aangezicht van de omgeving gaan bepalen. 

- Ten onrechte is bepaald dat er evenementen kunnen worden 
georganiseerd op de gebieden bestemd met Verkeer - Verblijfsgebied. 
Daarenboven mogen er geheel ten onrechte ook reclame-uitingen 
worden geplaatst in deze gebieden. Deze mogen dan ook nog eens 3 
meter  hoog zijn. Gezien het uitgangspunt van het plan, gezien de 
toelichting op het ontwerpbestemmingsplan, om de gebouwen op te 
laten gaan in de omgeving kan er nimmer plaats zijn voor reclame-
uitingen van 3 meter hoog. Dit kan onmogelijk in het duinrijke 
landschap worden ingepast. Beide bestemmingen zouden niet mogen 
worden ingepast in deze gebieden om het karakter te behouden. 

- Zwarte/donkergrijze bebouwing steekt af bij de integratie van 
bebouwing in het duinrijke landschap. Helemaal als men bedenkt dat 
alle overige bebouwing andere kleuren heeft.  

wordt acceptabel geacht in deze omgeving, mede 
gezien de landschappelijke inpassing van het plan. 
-  De sporthal is inderdaad dichter op de 
Watertorenweg gesitueerd. De afstand van de 
nieuwe sporthal tot de gevels van de tegenover 
liggende woningen aan de Watertorenweg is straks 
circa 30 meter ten opzichte van de huidige afstand 
die circa 48 meter is. De afstand van 30 meter is 
echter vanuit stedenbouwkundig oogpunt meer dan 
acceptabel. Voor wat betreft het uitzicht moet 
opgemerkt worden dat op basis van het vigerende 
bestemmingsplan er reeds bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde van 3 meter hoog gerealiseerd 
kunnen worden, en dat het gehele bouwvlak 
volgebouwd mag worden met gebouwen tot 8 
meter hoog. Daarnaast kan langs de  Bomschuit en 
de Watertorenweg een schutting van 2,5 meter 
hoog gebouwd worden. De huidige 
bouwmogelijkheden zorgen derhalve al voor een 
beperking van het uitzicht. 

-Peil: om onduidelijkheid te voorkomen, wordt de 

begripsbepaling van peil en de wijze van meten 
gewijzigd. Met het plan wordt een nieuw 
duinlandschap geïntroduceerd met daarbij 
woningen en sporthal. Op de verbeelding wordt nu 
dan ook de peilmaten ten opzichte van NAP 
aangegeven. De bouwhoogte van de te realiseren 
gebouwen wordt dan gemeten vanaf dit peilniveau. 
Dit betekent overigens dat de woningen zelf nooit 
hoger kunnen worden dan de aangegeven 
bouwhoogte op de verbeelding. Waar de 
bouwhoogte 8 meter is, kan de woning zelf nooit 
hoger worden dan deze 8 meter. Door de peilmaten 
t.o.v. NAP op de verbeelding te zetten, wordt wel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen regels 
en toelichting 
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duidelijk hoe hoog het duingebied ter plaatse wordt, 
waarop de woning komt te staan.  
-De in- en uitgang van de parkeergarage wordt 
zodanig vormgegeven dat het passend is bij het 
ontwerp van het plan en het landschap. Met de 
keuze voor een parkeergarage wordt juist gezorgd 
dat niet geparkeerde auto’s het aangezicht bepalen, 
maar er ruimte is voor het duinlandschap. 
-De bestemming Verkeer-Verblijfsgebied is gelijk aan 
de vigerende bestemming uit het bestemmingsplan 
Kernen Egmond. Er verandert dus niets aan het 
planologische regime. Deze bestemming is 
gebruikelijk in Egmond aan Zee en wordt ook in het 
nieuwe plan passend geacht. 
- Een bestemmingsplan regelt de functie en 
bouwmogelijkheden, maar niet de kleurstelling. 
Plannen worden begeleid en getoetst door een 
speciaal door het college  ingestelde 
kwaliteitscommissie bestaande uit onafhankelijke 
deskundigen op het gebied van  stedenbouw, 
landschap en architectuur.  De kwaliteitscommissie 
heeft het college positief geadviseerd over het 
verkavelingsplan, de architectuur en de inpassing in 
het landschap. Deze kwaliteitscommissie is het 
voorportaal van de Adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (ARK) De planuitwerkingen dienen op een 
later moment formeel te worden getoetst door de 
ARK. 
Wel wordt mede naar aanleiding van de zienswijze 
kritisch naar de kleurstelling gekeken waarbij het 
uitgangspunt is dat het ontwerp goed in het 
omliggende landschap moet passen.  
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 8 Geheel terecht is in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan bepaald dat 
er aan de aantrekkingskracht van de kernen getornd wordt in het geval 
kleinschalige inbreidingslocaties volgebouwd worden. Geheel onterecht is hier 
in het ontwerpbestemmingsplan vervolgens geen rekening mee gehouden. 
Waar het huidige bestemmingsplan rekening houdt met de bestemming Natuur 
en Sport, en er ook slechts een enkel gebouw aanwezig is, zal het gebied nu 
geheel onterecht worden gedomineerd door een sporthal, een parkeergarage, 
een grote fietsenstalling en maar liefst 34 (!) woningen. Hiermee wordt de 
aantrekkingskracht van het duinachtige landschap op ernstige wijze aangetast. 
Hier komt nog bij dat het Watertorengebied geen inbreidingslocatie is. voor het 
voldoen aan de verplichting om woningen te creëren zijn er tal van andere 
alternatieve locaties bekend welke minder overlast en hinder veroorzaken voor 
de huidige bewoners. Te denken valt aan de sportvelden van de voetbalclubs 
welke zullen gaan fuseren, het AZC of de Wal.  

Het Watertorengebied is gelegen binnen bestaand 
stedelijk gebied. In die zin is er dus sprake van een 
inbreidingslocatie. 
Wat de ruimtelijke uitstraling van het plan betreft is 
het de nadrukkelijke doelstelling geweest om een 
landschappelijk verantwoorde gebiedsontwikkeling 
te realiseren. Het college betrekt de stelling dat het 
doel wordt bereikt met het aan de orde zijnde 
verkavelingsplan. 

 

 9 Geheel ten onrechte is er bij de positionering van de in- en uitgang van de 
ondergrondse parkeergarage geen rekening gehouden met de daarmee gepaard 
gaande overlast voor de bewoners (die van de Watertorenweg in het bijzonder). 
Deze overlast zal worden veroorzaakt door inschijnende koplampen bij het 
uitrijden van de ondergrondse parkeergarage. Tevens zal de situering van de 
parkeergarage verkeersoverlast gaan veroorzaken omdat deze direct 
tegenover een entree van een woning is gesitueerd en omdat de straat te smal 
is voor het in- en uitrijdende verkeer.  

Er is een alternatief gemaakt door VenhoevenCS die 
rekening houdt met de bezwaren ten aanzien van 
lichtoverlast. De in-uitrit van de parkeergarage 
wordt verschoven en zo gesitueerd dat er geen 
sprake meer is van mogelijke inschijning van 
koplampen in de woningen. De Watertorenweg is 
met ruim 5,5 meter  voldoende breed om het in- en 
uitrijden naar de parkeergarage goed te laten 
plaatsvinden. 

Aanpassen 

toelichting en 

verbeelding 

 10 Ten onrechte is er geen of onvoldoende rekening gehouden met de richtafstand 
van de sporthal ten opzichte van de omliggende woningen. De gemeente 
probeert dit te verantwoorden door aan te geven dat de woning aan de 
Bomschuit 4 dicht op het trainingsveld van Egmondia ligt, maar houdt daarbij 
geen rekening met het feit dat er doorgaans geen publiek aanwezig is bij een 
training van Egmondia, terwijl de huidige sporthal nu juist door veel publiek (bij 
zaalvoetbal en kickboksen) wordt bezocht, wat dan ook weer veel overlast zal 
veroorzaken door de nieuwe ligging ten opzichte van de woningen van de 
bewoners. 

De mogelijke hinder vanuit het aspect 
milieuzonering van bezoek bij de sporthal heeft te 
maken met geluidsoverlast. De geluidsoverlast van 
bezoekers door aanmoedigen e.d. wordt beperkt 
doordat de activiteiten binnen plaatsvinden. In 
paragraaf 4.1.4 wordt hier uitgebreid aandacht aan 
besteed. Bovendien moet de sporthal voldoen aan 
de eisen vanuit het Activiteitenbesluit, wat concreet 
betekent dat de sporthal een geluidwerendheid 
moet hebben en qua geluid vastzit aan de normen 
uit dit Activiteitenbesluit. 
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 11 Ten onrechte is er geen bepaling opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 
waarbij de gedeeltes die de bestemming wonen moeten krijgen een maximale 
bebouwing opgelegd krijgen. Voor alle woningen zou de maximale bebouwing 
75% van het perceel mogen bedragen. In het ontwerpbestemmingsplan mogen 
woningen 100% van het bestemde vlak bestrijken, wat dus als gevolg heeft dat 
de bebouwing de overhand zal krijgen en er dus niet van een integratie in het 
duinrijke landschap kan worden gesproken. Dit is in strijd met het gemeentelijke 
beleid, aangezien voor de overige woongebieden een bouwvlak is bepaald dan 
wel een maximum van 75% van het perceel is aangewezen. 

De woningen zijn inmiddels verder uitgewerkt en 
bepaald is dat een strak bouwvlak en 
bestemmingsvlak om de woningen gelegd wordt. In 
dit plan is in vergelijking met overige 
woonbestemmingen in Egmond geen sprake van een 
woonbestemming buiten het bouwvlak, waarbij nog 
eens bijgebouwen gerealiseerd mogen worden. 
Gebouwen mogen enkel binnen het bouwvlak 
gebouwd worden en dit vlak mag voor 100% 
bebouwd worden. In die zin zijn deze woningen juist 
meer beperkt dan de gebruikelijke 
woonbestemmingen in de omgeving. 

 

 12 Geheel ten onrechte is geconcludeerd dat er voldoende parkeergelegenheid zal 
zijn. De gemeente heeft daarmee echter geen rekening gehouden met de 
parkeerbehoefte en het huidige feitelijke gebruik van de reeds bestaande 
parkeergelegenheid door de bewoners (er is nu namelijk al een tekort aan 
parkeerplekken). Aan de voorzijde van de huidige sporthal zijn er nu 88 
parkeerplaatsen, terwijl er in de ondergrondse parkeergarage maar 78 plaatsen 
zullen komen. Er zal dus eerder een parkeertekort gaan ontstaan in het geval de 
parkeergarage op de voorgestane wijze in gebruik zal worden genomen. Gevolg 
hiervan is dat de omliggende wijk te maken krijgt met 
parkeeroverlast, nu er ook nog eens veel woningen bij moeten gaan komen. Dit 
kan worden opgelost door meer parkeergelegenheid te creëren (wat een 
verplichting is), zoals in het alternatief van de bewoners naar voren is gebracht 
(levert 12 extra parkeerplaatsen op), of door minder woningen te gaan bouwen. 
Er is namelijk nu al een tekort op drukke zomerdagen.  

Bij het bepalen van de parkeerbehoefte van het plan 
is rekening gehouden met de, volgens het 
gemeentelijke beleid vastgestelde, parkeernormen. 
In het plan is aan voldoende parkeergelegenheid 
voorzien, als naar de parkeerbehoefte van het plan 
wordt gekeken. Bij de parkeerbehoefte is geen 
rekening gehouden met parkeerders vanuit de 
omliggende bebouwing. (Zie antwoord bij 6.1.3). 

Toelichting is 

aangepast 

(paragraaf 4.3)  

 13 Ten onrechte is er geen rekening gehouden met het woongenot van de 
bewoners. Zowel de sporthal, de 5 rijwoningen, maar ook een deel van de 
verandawoningen zullen het uitzicht van de bewoners op het duinlandschap in 
het geheel ontnemen. Het uitzicht zal zelfs nog nadeliger worden bepaald door 
een uitzicht op de in- en uitgang van de ondergrondse 
parkeergarage en 98 nietjes (fietsenstalling) en bijbehorende fietsen. 

Voor wat betreft het uitzicht moet opgemerkt 
worden dat op basis van het vigerende 
bestemmingsplan er reeds bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde van 3 meter hoog gerealiseerd 
kunnen worden, en dat het gehele bouwvlak 
volgebouwd mag worden tot 8 meter hoog. 
Daarnaast kan langs de  Bomschuit en de 
Watertorenweg een schutting van 2,5 meter hoog 
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gebouwd worden. De huidige bouwmogelijkheden 
zorgen derhalve al voor een beperking van het 
uitzicht. Ook mag op basis van het huidige 
bestemmingsplan reeds voor de deur van appellant 
fietsnietjes en parkeervoorzieningen gerealiseerd 
worden.  

 14 De sporthal is geheel onterechte van locatie gewijzigd, waardoor deze een stuk 
dichter op de huidige en te creëren bebouwing zal komen te staan. Dit zal 
overlast veroorzaken, vanwege de grote aantallen personen die zich op korte 
afstand van de woningen zullen begeven. De gemeente heeft hier nochtans 
geen rekening mee gehouden, en ook geen motivering gegeven waarom de 
sporthal zou moeten worden verplaatst. 

De sporthal moet worden verplaatst omdat één van 
de, door de gebruikers gewenste en gemeenteraad 
meegegeven, uitgangspunten van het plan is dat de 
sportactiviteiten doorgang kunnen vinden. Er moet 
dus eerst een nieuwe sporthal worden gebouwd 
voordat de oude kan worden gesloopt. Daarom is 
positionering op dezelfde plek niet mogelijk. 

 

 15 Ten onrechte is bepaald dat op alle locaties waar gebouwd mag worden ook 
ondergronds mag worden gebouwd. Dat is dus nagenoeg het gehele gebied en 
dit zou een te grote impact gaan vormen op de omgeving, die verliest daarmee 
haar landschappelijk karakter.  

Het is algemeen beleid dat daar waar bovengronds 
gebouwd mag worden, dit ook ondergronds mag. De 
beperking zit in de mogelijke archeologische 
waarden. Hiervoor worden voor de bouw 
proefsleuven gegraven om eventuele archeologische 
waarden veilig te stellen. Ondergronds bouwen 
betekent overigens niet dat dit een directe impact 
heeft op de omgeving. De ondergrondse 
bouwwerken zijn vanaf maaiveld niet zichtbaar 
(parkeergarage of kelder) en zorgen daarmee niet 
voor een negatieve inbreuk op het landschappelijk 
karakter van het gebied. Juist parkeren op het 
maaiveld zou het landschappelijk karakter 
beïnvloeden. Overigens wordt in het plangebied 
enkel ondergrond bouwen bij de sporthal 
toegestaan. Er wordt voor de woningen een regeling 
opgenomen dat ondergronds bouwen niet 
toegestaan is.  

Aanpassen regels 

bestemming 

Wonen 

 16 Er is geen maximale goothoogte bepaald, gelijk aan de woningen van de 
bewoners. Deze goothoogte moet t.a.v. de woningen op dezelfde wijze worden 
bepaald, zoals ook is bepaald in het bestemmingsplan kernen Egmond. 

Voor de rijwoningen in het zuiden van het plan zijn 
zowel maximale goot- als bouwhoogten 
opgenomen, gelijk aan de bestaande woningen in de 
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directe omgeving. Voor de sporthal is geen 
goothoogte aangegeven, aangezien de hal een plat 
dak kent. Dit is overigens ook in de huidige situatie 
het geval. De verandawoningen aan de noordkant 
hebben ook een plat dak en daarvoor is enkel een 
bouwhoogte opgenomen.  

 17 De gemeente heeft ten onrechte geopteerd voor een verplaatsing van de 
bomenrij aan de Bomschuit. Het gevolg van de bewoners van de Bomschuit is 
dat hen zonlicht zal worden ontnomen en dat de bestaande verkeersroute zal 
worden versmald, terwijl de gemeente in haar toelichting juist heeft 
aangegeven dat deze bomenrij en verkeersroute zal worden gehandhaafd in de 
wijze zoals voorzien.  

Behoud van de bomenrij langs de Bomschuit is geen 
uitgangspunt geweest voor de verkaveling. Dat 
neemt niet weg dat serieus is onderzocht of de 
bomenrij wel inpasbaar kan zijn. Gebleken is dat dit 
niet haalbaar is. Om tegemoet te komen aan dit 
argument is dan ook een aantal meter ten zuiden 
van de huidige bomenrij een nieuwe bomenrij 
geprojecteerd. Wat het verlies van zonlicht betreft is 
overwogen dat de bomenrij zich aan de noordzijde 
van de woningen aan de Bomschuit bevinden dus als 
hier al sprake van is, dan zal dat in het kader van de 
belangenafweging van ondergeschikte aard zijn 

 

 18 De gemeente heeft nagelaten om de suggestie van de bewoners om het 
trainingsveld van Egmondia de bestemming Wonen te geven te onderzoeken. 
Middels deze suggestie (de bestemming van dit veld zal worden gewijzigd in de 
bestemming “Natuur”) kan het bouwvlak worden vergroot en zal de ruimtelijke 
inpassing beter verdeeld zijn. tegelijk zal de overlast en hinder voor de 
bewoners geminimaliseerd worden. Zo zal het uitzicht van de bewoners aan de 
Watertorenweg gehandhaafd blijven, maar kan ook het uitzicht van de 
bewoners aan de Bomschuit (gedeeltelijk) gehandhaafd blijven dan wel 
dusdanig worden verruimd.  

Uit bestuurlijk overleg met de provincie Noord-
Holland op 11 september 2017 is gebleken dat 
vergroting van het plangebied voor de provincie niet 
aan de orde is. De woningen blijven dus binnen de 
plangrens van het ontwerp bestemmingsplan 
geprojecteerd. Dat gegeven inachtnemend hebben 
de gemeente en BAM Vastgoed BV onderzocht of er 
binnen de plangrenzen mogelijkheden zijn om toch 
tegemoet te kunnen komen aan dit argument van de 
omwonenden. Deze exercitie heeft geleid tot de 
gewijzigde verkaveling waarbij een blokje met twee 
verandawoningen uit het noordelijk deel is 
weggehaald en er twee rijwoningen zijn toegevoegd 
in het zuidelijk deel. Dit heeft ook concreet tot 
gevolg dat de afstand tussen de bestaande 
woningen aan de Watertorenweg en de 
verandawoningen 5 meter is vergroot en de 

 



30 

rijwoningen in het zuidelijk deel zijn 3 meter in 
oostelijke richting opgeschoven. Het college stelt dat 
hiermee is tegemoet gekomen aan het argument 
van uitzicht 

 19 De gemeente had eenvoudigweg een andere invulling kunnen geven aan het 
ontwerpbestemmingsplan, in samenspraak met de bewoners en zonder veel of 
althans minder bezwaren van de bewoners, maar ook met behoud van de 
situatie voor de bewoners (zie ook: ECLI:NL:RVS:2016:2077). Het meest 
verstrekkende gevolg van het ontwerpbestemmingsplan is dan ook dat het 
woongenot en het vrije uitzicht zal verdwijnen. Dit heeft ook gevolgen voor de 
waarde van de woningen. De gemeente heeft hier geen dan wel onvoldoende 
rekening mee gehouden.  

Voor wat betreft het uitzicht moet opgemerkt 
worden dat op basis van het vigerende 
bestemmingsplan er reeds bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde van 3 meter hoog gerealiseerd 
kunnen worden, en dat het gehele bouwvlak 
volgebouwd mag worden tot 8 meter hoog. 
Daarnaast kan langs de  Bomschuit en de 
Watertorenweg een schutting van 2,5 meter hoog 
gebouwd worden. De huidige bouwmogelijkheden 
zorgen derhalve al voor een beperking van het 
uitzicht. 
Mochten de bewoners van mening zijn dat de 
waarde van de woningen gedaald is, kunnen zij een 
verzoek tot planschade indienen bij de gemeente.  

 

 20 Individuele bezwaren en gevolgen bewoners Bomschuit: 
- Het vrije uitzicht verdwijnt; 
- Er is toegezegd dat de vijf aanwezige bomen gehandhaafd zullen 

blijven. Echter,  de bomen worden verwijderd en er zal nieuwe 
aanplant komen. Deze zullen dichter op de bestaande woningen aan de 
Bomschuit worden geplaatst. De weg wordt hierdoor versmald en er 
zal verkeershinder en (parkeer)overlast ontstaan. De straat is te smal 
en er zijn te weinig parkeervakken. 

- Bomschuit wordt eenrichtingsverkeer. Dit is bezwaarlijk vanwege de 
inschijnende koplampen voor de bewoners van de Bomschuit en de 
verkeersdruk die dit zal genereren voor de omliggende straten en 
wegen. 

- Het woongenot zal verminderen en als gevolg van de wijzigingen zullen 
de waarde van de woningen van omwonenden sterk dalen. 

- Het vrije uitzicht moet behouden blijven. Daarom moet de sporthal 
verder van de Watertorenweg af komen te staan, de eerste rij CPO-
woningen worden opgeschoven naar het voetbalveld en de eerste rij 

- Herhaling, voor de beantwoording wordt 
verwezen naar de deelonderwerpen (dow) 
1 tot en met 19 van deze zienswijze 
(zienswijze 6). 
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van de vijfkoopwoningen moet verdwijnen of minder bezwaarlijk 
moeten worden opgesteld.  
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 21 Individuele bezwaren en gevolgen bewoners de Watertorenweg: 
- Het zicht op de duinen wordt geheel ontnomen. Het uitzicht zal 

gedomineerd worden door de sporthal, de in- en uitgang van een 
parkeergarage, een fietsenstalling en de twee onder een kapwoningen.  

- Er zal veel hinder en overlast ondervonden gaan worden van de 
ondergrondse parkeergarage en de bovengrondse fietsenstalling. 
Daarbij moet men denken aan inschijnende koplampen, geluidsoverlast 
en verkeersopstoppingen. Het gaat om een smalle straat die niet de 
capaciteit heeft om dergelijke verkeersbewegingen te verwerken. 
Bovendien zorgt de in- en uitgang van een ondergrondse 
parkeergarage oor meer overlast nu er daar forse rijen zullen ontstaan. 
Helemaal nu de weg gewoonweg te smal is. De in- en uitgang is 
bovendien op te korte afstand van de huidige woningen geplaatst en 
past niet in de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling en 
verantwoording.  

- Er ontstaat een parkeertekort als gevolg van het feit dat de openbare 
parkeergelegenheid zal verdwijnen, terwijl het aantal woningen zal 
toenemen.  

- Fietsenstalling komt  op zeer korte afstand en is bedoeld voor 98 
fietsen. Dit doet afbreuk aan het duinrijke karakter en zorgt voor veel 
(geluids)overlast (vooral in de avonduren) en er had op een andere 
wijze in kunnen worden voorzien. Bijvoorbeeld ondergronds.  

 
Omwonende 1: de eerste drie van de te realiseren twee onder een 
kapwoningen blokkeren het zicht op het duinlandschap. 
 
Omwonende 2: tevens blokkering van het uitzicht. De in- en uitgang van de 
parkeergarage en de fietsenstalling komt direct tegenover zijn woning. Gevolg: 
inschijnende koplampen, overlast en hinder. Tevens zal er vanwege de korte 
afstand en grote toestroom aan bezoekers een verlies van de privacy optreden.  
 
Omwonenden 3 en 4: het vrije uitzicht zal voornamelijk worden bepaald door de 
rij van vijf koopwoningen. Deze rij woningen zal hen het uitzicht ontnemen, 
alsmede het zonlicht. Tevens is het volledig onduidelijk waar de parkeerplaatsen 
voor de woningen van omwonenden 3 en 4 zullen gaan komen.  

- Herhaling, voor de beantwoording wordt 
verwezen naar de deelonderwerpen (dow) 
1 tot en met 19 van deze zienswijze 
(zienswijze 6). 
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 22 Er is gesproken over een terras bij het te realiseren sportcafé, gelegen aan de 
Watertorenweg. Ook tegen die ontwikkeling wensen de bewoners (vd 
Watertorenweg) bezwaar aan te tekenen, zij het dat er geen bepaling voor is 
opgenomen, anders dan dat er een overkapping kan worden gerealiseerd. de 
met een terras gepaard gaande overlast past niet binnen een woonkern. Zeker 
niet wanneer er nog eens 34 woningen dienen te worden gerealiseerd.  

Vanwege de ligging ten opzichte van de zon is het 
wenselijk om aan de zuidzijde van de sporthal in 
planologisch opzicht een mogelijkheid te creëren 
voor een buitenterras. Een terras kan de “sociale” 
functie ondersteunen. De wijze waarop dit vorm 
wordt gegeven is aan de nog te selecteren exploitant 
van het sportcafé. De gemeente zal de nog te 
selecteren exploitant in overweging geven in contact 
te treden met de omwonenden over de exacte 
vormgeving en invulling van dat terras. 

 

 23 Het ontwerpbestemmingsplan strekt evident niet tot een goede ruimtelijke 
ordening in het licht van artikel 3:1 Wro en het ontwerpbestemmingsplan is in 
onvoldoende mate gemotiveerd. Er is bovendien sprake van strijd met artikel 
3:2 Awb en 3:46 Awb, want de gemeente heeft nagelaten het 
ontwerpbestemmingsplan te voorzien van een deugdelijke motivering.  

Herhaling, voor de beantwoording wordt verwezen 
naar de deelonderwerpen (dow) 1 tot en met 19 van 
deze zienswijze (zienswijze 6). 
De toelichting van dit bestemmingsplan, tezamen 
met de bijlagen en deze beantwoording van de 
zienswijzen zorgen voor een deugdelijke motivering. 

 

7 1 Extensieve recreatie zoals wandelen en fietsen is wel genoemd, maar is niet 
ingetekend op de plankaart. Op pagina 28 staan wel de huizen en 
parkeervakken ingetekend aan de hand van parkeernormen, maar niet een 
doorgaand wandel- en fietspad. Er wordt verzocht dit aan te vullen.  

De ontwikkeling van het Watertorengebied kan in dit 
kader niet worden los gezien van de beoogde 
ontwikkeling ter plaatse van het huidige 
voetbalcomplex van v.v. Egmondia. Op 14 december 
2017 heeft de raad besloten het voetbalcomplex te 
bestemmen voor Natuur. In overleg met de 
provincie wordt een inrichtingsplan opgesteld 
waarbij ook het recreatief netwerk voor wandelaars 
en fietsers betrokken zal worden. Voet- en 
fietspaden kunnen gerealiseerd worden binnen de 
bestemmingen Groen-Duin, Natuur en Verkeer- 
Verblijfsgebied. Het apart intekenen van deze paden 
in een bestemmingsplan is niet gewoon en behoort 
niet tot de landelijke en gemeentelijke standaard. 
De definitieve locaties van paden wordt nader 
bepaald bij de uitwerking van het plan.  
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 2 Er is geen hoofdstuk over recreatie opgenomen; een mogelijke uitbreiding van 
het recreatief netwerk voor wandelaars en fietsers is niet in kaart gebracht. 
Waar PostaanZee wekelijks wandelingen verzorgt, kan een extra 
wandelommetje worden toegevoegd, ook voor anderen die een wandeling 
maken.  

Binnen het plangebied is niet voorzien in een 
recreatief netwerk voor wandelaars en fietsers en 
daarom niet opgenomen  

 

 3 De mondelinge toelichting tijdens de inloopavond – dat er voor een west-oost-
verbinding door dit gebied voor wandelaars en fietsers geen ruimte is – 
bevreemdt de Fietsersbond.  

Waarvan akte.  

 4 In een eerdere reactie op de ontwikkeling van dit gebied heeft de Fietsersbond 
verwezen naar de wens van de gemeente om ontbrekende schakels in 
recreatieve fietsverbindingen aan te leggen. 

De gemeente ziet geen meerwaarde in het 
aanleggen van een fietsverbinding door het 
plangebied; er is hier geen sprake van een 
ontbrekende schakel. 

 

 5 Om te beginnen kan in het gebied Watertoren een fiets-wandelverbinding 
worden aangelegd en opgenomen in het plan, aansluitend op de route door de 
oude velden van Egmondia. Dan is er een verbinding vanaf de ingang van de 
Roompot. In een later stadium kan worden bezien, of dit wordt aangevuld met 
den kortsluiting naar het Delverspad. 

Zie punt 7.4. om dezelfde reden is er ook geen 
sprake van een route door de oude velden van 
Egmondia. Dit gebied zal als natuurgebied worden 
ingericht. Bij het opstellen van het huidige 
fietsbeleidsplan en het daarbij behorende 
fietsnetwerk, is een kortsluiting naar het Delverspad 
overwogen maar is er hier niet voor gekozen. 

 

8 1 In paragraaf 4.2 Water zijn de water gerelateerde onderwerpen beschreven. De 
uitgangspunten voor de afvoer van het hemelwater zijn beschreven. 
Vooral het deel van de afvoer van hemelwater vergt nadere uitwerking. In dit 
planstadium betreft het voornamelijk de uitgangspunten en oplossingsrichting 
voor de nadere inrichting en uitwerking. 
De hoeveelheid verharding ten opzichte van de oude situatie neemt af. 
Hierdoor verbeterd de situatie en kan er meer hemelwater infiltreren. Dit 
juichen wij van harte toe. 

Het hoogheemraadschap wordt en blijft betrokken 
bij de verdere uitwerking voor het deel van de 
afvoer van hemelwater.  
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Wijzigingen bestemmingsplan “Watertorengebied Egmond aan Zee” t.b.v. vaststelling gemeenteraad Bergen 
 
Algemeen 
Diverse tekstuele en taalkundige verbeteringen en aanvullingen in regels en toelichting. 
 
Wijzigingen verbeelding 
n.a.v. zienswijzen 

1. peilmaten t.o.v. NAP zijn opgenomen; 
2. bestemmingsvlakken zijn aangepast op basis van nieuwe verkaveling; 
3. bouwhoogtes zijn aangepast (verandawoningen allemaal 8 meter) 

ambtelijke wijzigingen 
geen 
 
 
Wijzigingen regels 
n.a.v. zienswijzen 

1. artikel 1.1 begrippen, 1.43 ondergeschikte horeca aangepast; 
2. artikel 1.1 begrippen, 1.45 peil aangepast; 
3. artikel 2.9 wijze van meten peil toegevoegd; 
4. artikel 5.1 onder b ‘evenementen’ verwijderd; 
5. artikel 5.2.1 onder d toegevoegd, bouwregels t.a.v. stedenbouwkundige en architectonische criteria uit Ambitienota Watertorenterrein; 
6. artikel 5.2.1 onder e toegevoegd, bouwregels t.a.v. max percentage (20%) voor ondergeschikte horeca; 
7. artikel 7.2.1 onder e toegevoegd, bouwregels t.a.v. stedenbouwkundige en architectonische criteria uit Ambitienota Watertorenterrein; 
8. artikel 13.2 vervangen door voorwaardelijke verplichting t.a.v. criteria landschap en openbare ruimte uit Ambitienota Watertorenterrein. 

Ambtelijke wijzigingen 

1. artikel 3.1 gewijzigd ‘Groen – Duin’ i.p.v. ‘Groen’; 
2. artikel 3.1 onder j, toegevoegd bevoorradings- en onderhoudspaden t.b.v. aangrenzende bestemmingen; 
3. artikel 7.2.2 ondergronds bouwen toegevoegd, verbod op ondergronds realiseren bouwlagen of kelders; 
4. artikel 7.3.1 onder d verwijderd i.v.m. niet aanwezig zijn van recreatiewoningen binnen plangebied; 
5. artikel 7.4 toegevoegd, verbod op afgraven gronden na afronding van het bouwproject. 
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Wijzigingen toelichting 
n.a.v. zienswijzen 

1. paragraaf 2.2 toekomstige situatie, toelichting op nieuwe verkaveling; 
2. paragraaf 3.3.2 lokale woonvisie, geactualiseerd beleid Regionale Actie Programma 2016 – 2020 t.a.v. woningbouwafspraken; 
3. paragraaf 4.1.4 milieuzonering, aanscherping motivatie; 
4. paragraaf 4.3 verkeer, nieuwe parkeerbalans o.b.v. aangepaste verkaveling; 
5. paragraaf 5.2 planopzet, verduidelijking begrip peil en wijze van meten inclusief beeldmateriaal. 

ambtelijke wijzigingen 

1. paragraaf 3.2.1 provinciale verordening, toets aan diverse artikelen uit verordening; 
2. paragraaf 4.4.3 gebiedsbescherming, tekst aanpassen n.a.v. verleende vergunning; 
3. paragraaf 4.6 m.e.r., toevoegen m.e.r.-beoordeling; 
4. paragraaf 6.2 maatschappelijke uitvoerbaarheid, toevoegen reacties  diverse bestuurlijke partners. 
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