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Voorwoord 
 
Vlam Bodem Advies B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieutechnisch bodemonderzoek en is gevestigd 
in Petten. Tevens zijn wij actief op het gebied van saneringen. 
 
Voor elke situatie is een praktische oplossing de doelstelling van Vlam Bodem Advies BV. 
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1. Inleiding en doel 

 
In opdracht van BNLA Architecten heeft Vlam Bodem Advies BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd conform NEN 5740 aan de Voert 17 te Bergen.  
 
Het onderzoek vindt plaats in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van 
een aanbouw bij de woning. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ter plaatse. 
 
Tussen Vlam Bodem Advies BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit van Vlam Bodem Advies BV zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen 
belemmeren. Vlam Bodem Advies BV is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de 
grond geen zusterbedrijf of het moederbedrijf. 
 
De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het uitgevoerde vooronderzoek 
beschreven en de onderzoekshypothese vastgesteld. Het uitgevoerde veldwerk wordt behandeld in 
hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten beschreven. De conclusies en aanbevelingen 
worden weergegeven in hoofdstuk vijf. 
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2. Vooronderzoek 
 
2.1 Ligging onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Voert 17 te Bergen en is kadastraal bekend onder de gemeente 
Bergen, sectie F, nummer 791. 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 106405 en Y = 519033. 
De topografische ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1. 
Het oppervlak van het perceel is 15086 m² en van onderzoekslocatie circa 1500 m².  
 
2.2 Gebruik onderzoekslocatie 

Historisch gebruik 
De onderzoekslocatie ligt ten zuidwesten van Bergen in landelijk gebied. De woning op de locatie is volgens 
BAG-viewer gebouwd in 1935. Uit oud kaartmateriaal blijkt dat de locatie voor die tijd onbebouwd was en 
agrarisch gebied. Op basis van de historische kaarten kan ervan worden uitgegaan dat er zich geen gedempte 
watergangen bevinden op de onderzoekslocatie.  
 

       
Figuur 1 Kaart 1950                                                                            Figuur 2 Luchtfoto 1945 
 
Huidig gebruik 
Op het moment van het veldonderzoek is op de locatie een woning aanwezig met rondom tuin. 
  
Toekomstig gebruik 
Dit bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een aanbouw 
bij de bestaande woning. 
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is een ondergrondse huisbrandolie tank 
(3 m³) geregistreerd (tot 1996). In 1997 is door de firma Tankslag Noord in het kader van BOOT (Besluit 
Opslaan Ondergrondse Tanks) een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: 
1861PE17/MBO, d.d. 1 juli 1997). In vier boringen is in de ondergrond minerale olie aangetroffen. Eén van 
de vier monsters is apart geanalyseerd op minerale olie. Hiervan bleek het gehalte minerale olie de 
interventiewaarde te overschrijden. In het grondwater was sprake van een lichte verhoging met de 
concentratie benzeen. 
 
Naar aanleiding van de 1997 aangetroffen verontreiniging en in verband met de verkoop van het perceel 
heeft Bodem Belang BV in 2019 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
voormalige ondergrondse huisbrandolietank en de directe omgeving (Bodem Belang BV, 051003749, d.d. 
25 juni 2019). Hierbij is in de grond geen verhoging tot plaatselijk een lichte verhoging aan minerale olie 
gemeten ten opzichte van de achtergrondwaarde. De concentratie minerale olie overschrijdt in het 
grondwater de interventiewaarde. Een nader onderzoek naar de sterke verhoging aan minerale olie in het 
grondwater wordt uitgevoerd ten tijde van het schrijven van onderliggende rapportage.   
 
De locatie heeft volgens de bodemkwaliteitskaart de functie overig en de verwachtte ontgravingsklasse 
van zowel de boven- als ondergrond is landbouw/natuur (achtergrondwaarde). 
 
2.4 Onderzoekshypothese 

Voor de opzet van het bodemonderzoek wordt uitgegaan van een onverdachte locatie. Het 
bodemonderzoek is opgezet conform tabel 3 van NEN 5740.  
 
Oppervlakte 
Locatie 
        ha 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 
Boring tot 
0,5 m-mv 

Boring tot 
grondwater 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 
Bovengrond Ondergrond 

0,10 <  0,15 6 1 1 1 1 1 
Tabel 1 Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie 
 
 
Er zijn geen aanvullende boringen en/of peilbuizen geplaatst. 
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3. Beschrijving veldwerk 
 

3.1 Uitvoering 

Op  6 september 2019 hebben de heren R. Pronk en M. Vlam (geregistreerde veldwerkers van Vlam 
Bodem Advies BV) het veldwerk op de onderzoekslocatie uitgevoerd. Op 13 september 2019 heeft de 
heer R. Pronk het grondwater bemonsterd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 
2000, protocol 2001 en 2002. 

Vlam Bodem Advies BV is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification BV onder 
certificaatnr. EC-SIK-20334 (protocol 2001, 2002 en 2018).  

3.2 Waarnemingen bij uitvoering 

3.2.1 Bodemopbouw 
Voor de boringen is gebruik gemaakt van een edelmanboor en een zuigerboor. 
De bovengrond bestaat tot zwak siltig, matig tot sterk humeus, zeer fijn donkerbruin zand. Vanaf 0,3 à 0,6 
m-mv is zwak siltig, matig fijn, lichtgrijs zand aanwezig. De volledige boorbeschrijvingen worden 
weergegeven in bijlage 5. 
 
3.2.2  Grondwater 
De boring voor de peilbuis is 1,5 meter dieper doorgezet ten opzichte van de ingeschatte grondwaterstand.  
De peilbuis is voorzien van een filter (lengte 1,0 meter) met filterkous en is afgewerkt met filtergrind (0,5-2,6 
m-mv) en bentoniet (0-0,5 m-mv).   
 

Peilbuis Filterstelling 
in cm-mv 

Grondwaterstand  
in cm-mv 

pH EC  
in uS/cm 

Troebelheid 
In FTU 

Meetdatum 

01 160-260 122 6,1 1050 3,5 13-09-2019 
Tabel 2 Peilbuizen en grondwatergegevens 
 

De pH en EC (elektrische geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten en zijn als normaal te beschouwing 
in deze omgeving. De troebelheid is gemiddeld licht troebel.  
 
3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen 
De bovengrond is zwak tot matig wortelhoudend. De ondergrond is over het algemeen zintuiglijk schoon. 
 
3.2.4 Asbest 
Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
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3.3  Analysestrategie grond en grondwater 
Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische 
verontreinigingskenmerken zijn de onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek. 
 

Locatie Monsters Grondsoort Analyse 
MM1 bovengrond 01-1 (0-50), 02-1 (0-30),  

03-1 (0-50), 04-1 (0-50),  
05-1 (0-50), 07-1 (0-50) 

Zwak siltig, matig tot 
sterk humeus, zeer fijn 
zand 

NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

MM2 ondergrond 01-2 (60-95), 01-3 (95-145),  
01-4 (145-180), 02-2 (30-80),  
02-3 (90-140) 

Zwak siltig, matig fijn 
zand 

NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

Tabel 3 Overzicht monsterselectie en analyses grondmonsters 
 
 
Analysestrategie grondwater 

Deellocatie Peilbuis Filter in cm-mv Waarneming Analyse 
Geheel 01 160-260 Geen 

bijzonderheden 
NEN 5740 pakket 
grondwater 

Tabel 4 overzicht peilbuis en analyses grondwatermonsters 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000. 
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4. Chemische analyses 

 
4.1 Analyseresultaten 

De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad van 
Accreditatie (RvA) is erkend. De analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 2. 
 
4.2 Toetsingskader 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de 
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 
Een volledige beschrijving van het toetsingskader wordt weergegeven in bijlage 4. 
 
4.3  Interpretatie analyseresultaten 
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof.  
 
Mengmonster bovengrond 
Het mengmonster van de bovengrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch 
schoon. 
 
Mengmonster ondergrond 
In het mengmonster van de ondergrond overschrijdt het gehalte aan kobalt de betreffende 
achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
Het grondwater is voor betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

In verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanbouw bij de bestaande woning 
heeft Vlam Bodem Advies BV een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd aan de 
Voert 17 te Bergen. 
 
Het mengmonster van de bovengrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch 
schoon. In de ondergrond is een lichte verhoging aan kobalt gemeten ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 
 
Gezien de resultaten kan de hypothese worden bevestigd. De aangetoonde gehalten overschrijden niet 
de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Voor nader onderzoek bestaat geen aanleiding. 
 
Er is voor wat betreft de kwaliteit van de bodem geen sprake van belemmeringen voor de aanvraag van 
een omgevingsvergunning voor een aanbouw bij de woning. 
 
 
 
Opmerkingen 
 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is 
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventuele lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
 
Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet 
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een 
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de 
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder 
bodemonderzoek uit te voeren. 
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Bijlage 1 

Tekening, kaartmateriaal en foto’s 



N

Voert

Onderzoekslocatie

ondergrondse put

geplande aanbouw

vml tank en nader 
onderzoek naar minerale 
olie in grondwater

Locatie: Voert 17

Te:  Bergen (NH)

Projectnummer:     051003808

Opdrachtgever:      BNLA Architecten

Legenda

= Peilbuis
= Boring tot 2,0 m-mv

VLAM BODEM ADVIES BV
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Topografische ligging 
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Luchtfoto onderzoekslocatie 

Luchtfoto 1945 

Kaart 1930 
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Kaart 1950 

Kaart 1980 

Kaart 2015 
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Bijlage 2 

Analysecertificaten 



T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 16-Sep-2019

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Sep-2019

Voert 17 te Bergen NH

051003808
2019129337/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Mathijs Vlam 1/2

051003808

Analysecertificaat

16-Sep-2019/21:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Sep-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019129337/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.6% (m/m) 86.5Droge stof

S 3.4% (m/m) ds 1.6Organische stof

96.5% (m/m) ds 98.4Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 12Kobalt (Co)

S 5.8mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 4.5Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

9.5mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 41mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM1 bovengrond

MM2 ondergrond 10913829

10913828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Sep-2019

06-Sep-2019



Voert 17 te Bergen NH

1 2

Mathijs Vlam 2/2

051003808

Analysecertificaat

16-Sep-2019/21:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Sep-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019129337/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.073Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.061mg/kg ds 0.11Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.061Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.061Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.38mg/kg ds 0.52PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 bovengrond

MM2 ondergrond 10913829

10913828
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Sep-2019

06-Sep-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019129337/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10913828 01  0  50 05375032481-1 MM1 bovengrond

 10913828 07  0  50 05375032637-1 MM1 bovengrond

 10913828 05  0  50 05375032505-1 MM1 bovengrond

 10913828 04  0  50 05375032494-1 MM1 bovengrond

 10913828 03  0  50 05375032423-1 MM1 bovengrond

 10913828 02  0  30 05375032462-1 MM1 bovengrond

 10913829 02  30  80 05375032412-2 MM2 ondergrond

 10913829 02  90  140 05375032542-3 MM2 ondergrond

 10913829 01  60  95 05375032591-2 MM2 ondergrond

 10913829 01  95  145 05375032621-3 MM2 ondergrond

 10913829 01  145  180 05375032611-4 MM2 ondergrond
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019129337/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019129337/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10913828
Certificate no.: 2019129337
Sample description.: MM1 bovengrond
  v
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T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LC  PETTEN

Datum: 19-Sep-2019

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Sep-2019

051003808

Voert 17 te Bergen NH

051003808
2019133332/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Voert 17 te Bergen NH

1

R. Pronk 1/2

051003808

051003808

Analysecertificaat

19-Sep-2019/11:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Sep-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019133332/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 3.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 21µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 10927136
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Sep-2019



Voert 17 te Bergen NH

1

R. Pronk 2/2

051003808

051003808

Analysecertificaat

19-Sep-2019/11:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Sep-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019133332/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 10927136
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Sep-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019133332/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10927136 01  160  260 068040532701a Peilbuis 1

 10927136 01  160  260 068040532901b Peilbuis 1

 10927136 01  160  260 080083260901c Peilbuis 1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019133332/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019133332/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Vlam Bodem Advies BV 
Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 
Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend bodemonderzoek 051003808 
Voert 17 te Bergen 
25 september 2019 

Bijlage 3 

Toetsing analyseresultaten 



Toetsing analyseresultaten grond 

Certificaatnummer 2019129337 
Uw projectnummer 051003808 
Uw projectnaam Voert 17 te Bergen NH 
Datum monstername 06-09-2019

Parameter Eenheid 
MM1 
bovengrond GSSD  +/-  RG  AW  T  I 

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,6 89,6 
Organische stof % (m/m) ds  3,4 3,4 
Gloeirest % (m/m) ds  96,5 
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0 1,4 

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20 54,25 20,0  190,0  555,0  920,0 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20 0,2264 - 0,2  0,6  6,8  13,0 
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0 7,383 - 3,0  15,0  103,0  190,0 
Koper (Cu) mg/kg ds  5,8 11,45 - 5,0  40,0  115,0  190,0 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 0,0497 - 0,05  0,15  18,1  36,0 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 1,05 - 1,5  1,5  95,8  190,0 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0 8,167 - 4,0  35,0  67,5  100,0 
Lood (Pb) mg/kg ds  19 29,15 - 10,0  50,0  290,0  530,0 
Zink (Zn) mg/kg ds  20 45,83 - 20,0  140,0  430,0  720,0 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0 6,176 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0 10,29 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0 10,29 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  12 35,29 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  14 41,18 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  9,5 27,94 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  41 120,6  - 35,0  190,0  2600,0  5000,0 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl, 

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 0,002 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 0,0144  - 0,007  0,02  0,51  1,0 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Anthraceen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fluorantheen mg/kg ds  0,061 0,061 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Chryseen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,38 0,376  - 0,35  1,5  20,8  40,0 

Legenda 

- < Achtergrondwaarde of RG
+ > Achtergrondwaarde
++  > Tussenwaarde (T)
+++  > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst  
RG Rapportagegrens  
GSSD  Gestandaardiseerd gehalte 
Datum 19-09-2019

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 3,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 



Toetsing analyseresultaten grond 

Certificaatnummer 2019129337 
Uw projectnummer 051003808 
Uw projectnaam Voert 17 te Bergen NH 
Datum monstername 06-09-2019

Parameter Eenheid 
MM2 
ondergrond GSSD  +/-  RG  AW  T  I 

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,5 86,5 
Organische stof % (m/m) ds  1,6 1,6 
Gloeirest % (m/m) ds  98,4 
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0 1,4 

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20 54,25 20,0  190,0  555,0  920,0 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20 0,241 - 0,2  0,6  6,8  13,0 
Kobalt (Co) mg/kg ds  12 42,19 + 3,0  15,0  103,0  190,0 
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0 7,241 - 5,0  40,0  115,0  190,0 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 0,0502 - 0,05  0,15  18,1  36,0 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 1,05 - 1,5  1,5  95,8  190,0 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,5 13,13 - 4,0  35,0  67,5  100,0 
Lood (Pb) mg/kg ds  <10 11,02 - 10,0  50,0  290,0  530,0 
Zink (Zn) mg/kg ds  <20 33,22 - 20,0  140,0  430,0  720,0 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0 10,5 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0 17,5 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0 17,5 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11 38,5 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0 17,5 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0 21,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35 122,5  - 35,0  190,0  2600,0  5000,0 

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 0,0245  - 0,007  0,02  0,51  1,0 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  0,073 0,073 
Anthraceen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,061 0,061 
Chryseen mg/kg ds  0,061 0,061 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,52 0,515  - 0,35  1,5  20,8  40,0 

Legenda 

- < Achtergrondwaarde of RG
+ > Achtergrondwaarde
++  > Tussenwaarde (T)
+++  > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst  
RG Rapportagegrens  
GSSD  Gestandaardiseerd gehalte 
Datum 19-09-2019

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,6 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 



Toetsing analyseresultaten grondwater 

Certificaatnummer 2019133332 
Uw projectnummer 051003808 
Uw projectnaam Voert 17 te Bergen NH 
Datum monstername 13-09-2019

Parameter Eenheid Peilbuis 1 GSSD  +/-  RG  S  T  I 

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  <20 14,0 - 20,0  50,0  338,0  625,0 
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  0,4  3,2  6,0 
Kobalt (Co) µg/L  <2,0 1,4 - 2,0  20,0  60,0  100,0 
Koper (Cu) µg/L  3,2 3,2 - 2,0  15,0  45,0  75,0 
Kwik (Hg) µg/L  <0,050 0,035 - 0,05  0,05  0,175  0,3 
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0 1,4 - 2,0  5,0  153,0  300,0 
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0 2,1 - 3,0  15,0  45,0  75,0 
Lood (Pb) µg/L  <2,0 1,4 - 2,0  15,0  45,0  75,0 
Zink (Zn) µg/L  21 21,0 - 10,0  65,0  433,0  800,0 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  0,2  15,1  30,0 
Tolueen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  7,0  504,0  1000,0 
Ethylbenzeen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  4,0  77,0  150,0 
o-Xyleen µg/L  <0,10 0,07 
m,p-Xyleen µg/L  <0,20 0,14 
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21 0,21 - 0,2  0,2  35,1  70,0 
BTEX (som) µg/L  <0,90 
Naftaleen µg/L  <0,020 0,014 - 0,02  0,01  35,0  70,0 
Styreen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  6,0  153,0  300,0 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  0,01  500,0  1000,0 
Trichloormethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  6,0  203,0  400,0 
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  5,0  10,0 
Trichlooretheen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  24,0  262,0  500,0 
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  20,0  40,0 
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  7,0  454,0  900,0 
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  7,0  204,0  400,0 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  150,0  300,0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  65,0  130,0 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10 0,07 
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10 0,07 
CKW (som) µg/L  <1,6 
Tribroommethaan µg/L  <0,20 0,14  630,0 
Vinylchloride µg/L  <0,10 0,07 - 0,2  0,01  2,5  5,0 
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  5,0  10,0 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14 0,14 - 0,2  0,01  10,0  20,0 
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20 0,14 
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20 0,14 
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20 0,14 
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42 0,42 - 0,6  0,8  40,4  80,0 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15 10,5 
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50 35,0 - 50,0  50,0  325,0  600,0 

Legenda 

- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
++  > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
GSSD  Gestandaardiseerd gehalte

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
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Vlam Bodem Advies BV 
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Normeringskader 

Wet bodembescherming 

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 

analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de Circulaire 

Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 

Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: 

 achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de grond;
bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;

 streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van het grondwater;
bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;

 interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor
mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden;
bij overschrijding wordt gesproken van een ernstige verontreiniging.

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22 november 2012). De 

interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden deze 

eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt 

daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, 

streef- en interventiewaarden. 

Barium 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken 

is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 

Indien sprake is van verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 

antropogene bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van 920 mg/kg d.s. 

(voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet 

meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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4 BERGEN . 20-08-2020

INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan flora 
en fauna uit te voeren ten behoeve van werkzaamheden aan een villa, gelegen aan De Voert 17 
in Bergen. In 2019 is eerder een quickscan uitgevoerd voor bijna het zelfde plangebied. Omdat 
de huidige voorgenomen plannen niet overeenstemmen met de in 2019 gemaakt quickscan is 
besloten om een nieuwe toetsing uit te voeren. In deze quickscan wordt de realisatie van een 
uitbouw aan de villa getoetst, samen met de ontwikkeling van een voedselbos/permacultuurtuin. 
Met deze quickscan wordt een inschatting van de effecten van de voorgenomen ontwikkeling/
ingreep gemaakt op door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna.

1.2 DOEL
In deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:
• Welke, door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna komen (potentieel) voor 

in het plangebied(H4)?
• Welke negatieve effecten kunnen de (potentieel) aanwezige flora en fauna ondervinden van 

de voorgenomen ingreep(H4)?
• Wordt met het uitvoeren van de voorgenomen ingreep de Wet natuurbescherming overtre-

den(H6)?
• Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk om projectvertraging te minimaliseren en om over-

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen buiten de gebouwde kom van Bergen in het agrarische landschap 
tussen de bebouwde kom van Bergen en het duingebied langs de Noordzee. Vanuit Bergen 
loopt De voert naar het duingebied, door het tussengelegen agrarische landschap. Het agrarische 
landschap bestaat hoofdzakelijke uit grasland doorsneden met sloten. Ter hoogte van het plan-
gebied is een beplantte uitloper van het duingebied zichtbaar die reikt tot aan het plangebied. 
Door deze uitloper wordt het plangebied verbonden met het naastgelegen duinlandschap. Het 
plangebied zelf bestaat uit een villa (realisatie van een uitbouw). Rond de villa (ter plaatse van de 
uitbouw) bevindt zich een stukje kale bosgrond met enkele bomen (worden gekapt). De rest van 
het plangebied bestaat uit een voormalige paardenbak (paddock). Zie bijlage 1 voor een kaart 
van het plangebied en bijlage 2 voor een foto overzicht van het plangebied.

Binnen het plangebied (het deel van het erf waar de voorgenomen ingreep invloed op heeft) zijn 
de volgende ecotopen/onderdelen aanwezig:
• Villa (ter hoogte van uitbouw): Dak met rietbedekking, muren van baksteen, niet toeganke-

lijke spouwmuur, eenvoudige gesloten constructie, geen daklijsten, erg gesloten van opzet;
• Tuin naast villa (locatie uitbouw): kalle bosgrond met dunne strooisel laag, grindverharding 

en enkele bomen (hulst, zwarte den, gewone esdoorn) zonder holten/spleten;
• Locatie permacultuurtuin: Voormalige paardenbak (paddock) ingezaaid met groenbemester.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 18 augustus 2020 is het plangebied door H. Jansen bezocht. In het plangebied zijn ruimtelijke 
structuren en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld 
met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is gezocht naar 
onder meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken 
etc. Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• ladder;
• zaklamp.
 
[2]

Vervolgens is een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstudie richt zich op bekende (versprei-
dings) gegevens die relevant zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de 
locatie (Wet natuurbescherming). De gegevens over voorkomen van beschermde flora- en fauna 
zijn te vinden in onder meer soortgroepen atlassen en internet. Ook zijn de gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd. 

[3]

Aan de hand van de gegevens uit de literatuurstudie en het veldbezoek kan een inschatting 
gemaakt worden welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de nabijheid van het 
plangebied aanwezig zijn. Vervolgens kan met deze gegevens een inschatting worden gemaakt 
wat de invloed van de voorgenomen ingreep is op de gevonden natuurwaarden.

[4]

Uiteindelijk wordt getoetst of de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden. Aanvullend worden een aantal bondige adviezen gegeven die betrekking hebben 
op de te volgen procedures en handelingen. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.
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3 WETTELIJK KADER

In dit hoofdstuk wordt kort de Wet natuurbescherming beschreven en de toepassing op de be-

scherming van soorten. 

3.1 WET NATUURBESCHERMING
Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het bescher-
men en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en 
herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van 
het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgewe-
ken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de 
provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens 
van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild le-
vende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

3.1.1 Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorg-
plicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild 
levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van hande-
lingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er 
inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de 
aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle 
gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of 
als een ontheffing is verleend.

3.1.2 Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart bescher-
mingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn,
een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van 
Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die 
vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen ver-
bodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermings-
regimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het bescher-

mingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Ver-

drag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke versprei-
dingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven 
(paragraaf 3.3).
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Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. 

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen 

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming mid-
dels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing 
of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:
• Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsarti-

kel te voorkomen;
• De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van 

dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
• De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhou-

ding van een soort.

Categorie 1 (§ 3.1) Categorie 2 (§ 3.2) Categorie 3 (§ 3.3)

Art 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten opzettelijk te
doden of te vangen

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nes-
ten van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren opzettelijk te beschadigen
of te vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en
deze onder zich te hebben

Art. 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffen-
de vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen

Art 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen
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4 RESULTATEN
4.1 SOORTBESCHERMING
4.1.1 Flora

Het plangebied bestaat uit bebouwing, een stukje kale bosgrond en een met groenbemester 
ingezaaide paardenbak. In het plangebied zijn geen beschermde flora, of zijn geen voor be-
schermde flora geschikte standplaatsen aangetroffen. De aanwezigheid van beschermde flora in 
het plangebied kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

Het plangebied bestaat uit bebouwing (de villa ter plekke van de uitbouw), een stukje gecul-
tiveerde tuin en een ingezaaide paardenbak. In het plangebied is geen water aanwezig of zijn 
geen hopen opgeslagen materiaal (broedhopen) aanwezig. In het plangebied is geen geschikt 
leefgebied aanwezig voor beschermde amfibieën, vissen en reptielen. Het kan redelijkerwijs wor-
den uitgesloten dat het plangebied in de huidige situatie een specifieke functie heeft voor be-
schermde amfibieën (o.a. rugstreeppadden en zandhagedis), vissen of reptielen.

Wel is het mogelijk dat het grotere perceel, behorend bij de villa, onderdeel vormt van het leef-
gebied van beschermde amfibieën en reptielen. In de sloten en de zandheuvels, in het natuurlijke 
weiland op het perceel, zijn o.a. rugstreeppadden te verwachten. Het terrein onderdeel waar 
deze soorten mogelijk kunnen voorkomen valt niet binnen de invloedsfeer van het voorgenomen 
werkterrein.

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op sporen en aanwijzingen voor ver-
blijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Hierbij was specifiek aandacht 
voor de villa (uit te bouwen deel), de directe omgeving van de villa (deel waar de uitbouw zal 
worden gerealiseerd) en de delen van het plangebied waar de permacultuurtuin zal worden ge-
realiseerd. Specifiek werd hierbij gelet op gebouwbewonende soorten zoals de kerkuil, steenuil 
en huismussen en boombewonende roofvogelsoorten. Tijdens het veldonderzoek werden geen 
nesten van vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen aangetroffen in de villa. De villa is 
goed te inspecteren, door de eenvoudige opzet van de bebouwing en het ontbreken van on-
overzichtelijke hoeken of nissen. De aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen in 
de villa kan worden uitgesloten op basis van fysieke ongeschiktheid van de bebouwing (in de villa 
ontbreken voor vogels geschikte spleten en gaten volledig) en door het ontbreken van aanwijzin-
gen tijdens het veldonderzoek. Ook de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen 
van roofvogels in de rest van het plangebied kan worden uitgesloten. Dit doordat in de bomen 
geen grote nesten aanwezig zijn. 

Wel is het aannemelijk dat algemene broedvogels zoals mezen, merels, kauwen en roodborsten 
verblijfplaatsen hebben in de directe omgeving van de villa. De vele bomen en heesters in de 
omliggende tuin, zijn bij uitstek gestikte nestelplekken.
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4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek is de villa (het uit te bouwen deel) en de rest van het plangebied 
onderzocht op sporen en aanwijzingen voor de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijf-
plaatsen van zoogdieren. Hierbij was specifiek aandacht voor verblijfplaatsen van vleermuizen en 
kleine marterachtigen. Tijdens het veldonderzoek werden geen sporen van vleermuizen aange-
troffen in/op de villa. De villa heeft ter plaatse van de uitbouw geen voor vleermuizen geschikte 
opening of spleten, die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen (zie bijlage 2). De aan-
wezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het uit te bouwen deel van de villa kan redelij-
kerwijs worden uitgesloten. Voor de realisatie van de villa moeten enkele kleine bomen worden 
gekapt (zie foto bijlage). In deze bomen zijn geen spleten of holtes aanwezig. Het voorkomen 
van verblijfplaatsen van vleermuizen in deze bomen kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op het mogelijk voorkomen van verblijf-
plaatsen van kleine marterachtigen. Het plangebied bestaat uit een recent met groenbemesters 
ingezaaide paardenbak en een strookje kale bosgrond naast de villa. In het plangebied zijn geen 
rustige wegkruipplekken voor kleine marterachtigen. Het kan redelijkerwijs worden uitgesloten 
dat in het plangebied verblijfplaatsen van marterachtigen aanwezig zijn. Wel is het mogelijk dat 
deze op een ander deel van het plangebied wel aanwezig zijn. Het is hierdoor ook mogelijk dat 
het plangebied een onderdeel vormt van het foerageergebied van deze mogelijk aanwezige 
marterachtigen.

Los van beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen en kleine marterachtigen zijn er ook geen 
andere specifiek beschermde verblijfplaatsen van zoogdieren te verwachten in het plangebied. 
Wel is het mogelijk dat bijvoorbeeld in de voormalige paardenbak lage dichtheden aan verblijf-
plaatsen van algemene muizensoorten (o.a. veldmuis) aanwezig zijn.

Op basis van gegevens uit de database van de Nationale Databank Flora en Fauna, literatuur-
studie, geschiktheid van het plangebied en ervaringen van de onderzoeker is de onderstaande 
matrix ingevuld (zie tabel 1).
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4.1.5 Libellen en dagvlinder

In het plangebied ontbreekt voor (beschermde) libellen en vlinders geschikt leefgebied. De aan-
wezigheid van (beschermde) libellen en dagvlinders kan dan ook redelijkerwijs worden uitgeslo-
ten. 

4.1.6 Overige ongewervelden

In het plangebied ontbreekt voor overige ongewervelden geschikt leefgebied. De aanwezigheid 
van overige ongewervelden kan dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten.

Tabel 1: Matrix mogelijk voorkomende vleermuizen in/nabij het plangebied.
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Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Rosse vleermuis

Laatvlieger

Gewone grootoorvleermuis

Watervleermuis

Meervleermuis

Baardvleermuis

Komt potentieel voor

Geen negatief effect te verwachten

Wel negatief effect te verwachten
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5 INGREEP

Het voornemen is om de huidige villa uit te bouwen. Om ruimte te maken voor de uitbouw
moeten enkele bomen (een hulst, twee zwarte dennen en een gewone esdoorn) worden gekapt 
(op de plek van de uitbouw en er omheen). In de te kappen bomen zijn geen spleten of holten 
aanwezig. Op de zuidelijke helft van de ruimte waar voorheen een paddock (paardenbak) aan-
wezig was zal een voedselbos gecreëerd worden. Hiervoor worden geen bomen verwijderd. Zie 
de onderstaande kaart voor een overzicht van de werkzaamheden.

QUICKSCAN

Schaal:    n.v.t.

Formaat:  A3

Datum:    20-08-2020

Themakaart:   Projectgebied 
  blad 1/1 

Plangebied 

Globale locatie 
aanbouw

Verwijderen beplanting

Aanleggen voedselbos/permacultuur
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep is 

een toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden voor 

welke soorten mogelijk een negatief effect optreedt en of hiervoor aanvullend onderzoek dan 

wel een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vereist is. Voor deze toetsing 

wordt enkel ingegaan op werkzaamheden die samenhang met de renovatie van de villa. 

6.1 SOORTBESCHERMING
6.1.1 Flora

Er zijn geen beschermde soorten aanwezig. Negatieve effecten zijn niet te verwachten.

6.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ingreep zijn geen beschermde amfibieën,  vissen en 
reptielen te verwachten. Negatieve effecten zijn niet te verwachten.

6.1.3 Vogels

Jaarrond beschermde verblijfplaatsen

Jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn niet aanwezig in de directe omgeving van het plange-
bied. Negatieve effecten op jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn niet te verwachten. 

Tijdelijk beschermde verblijfplaatsen

De werkzaamheden aan de tuin mogen niet worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen, tenzij 
zeker is dat broedende vogels niet worden gestoord. In zowel de tuin zijn nesten van algemene 
broedvogels te verwachten (o.a. koolmees, roodborst, winterkoning en merel). Actieve nesten 
zijn altijd beschermd door de Wet natuurbescherming.  

6.1.4 Zoogdieren

Vleermuizen

In de te renoveren delen van de villa zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten. 
Negatieve effecten op jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn niet te verwachten. 

Kleine marterachtigen

Er zijn geen verblijfplaatsen van kleine marterachtigen aanwezig in het plangebied. Wel zijn deze 
mogelijk aanwezig in de (grotere) omgeving van het plagenbied. Hierdoor kan het plangebied 
ook onderdeel zijn van het foerageergebied van kleine marterachtigen. In de huidige situatie 
heeft het plangebied tamelijk beperkte kwaliteit als foerageergebied. Door de aanleg van het 
voedselbos zal de kwaliteit van het plangebied als foerageergebied toenemen. Wezenlijke nega-
tieve effecten zijn dan ook niet te verwachten.

Overige soorten

Wezenlijke effecten op overige zoogdieren zijn niet te verwachten.

6.1.5 Libellen,  dagvlinder en overige ongewervelden

Er zijn geen beschermde soorten aanwezig. Negatieve effecten zijn niet te verwachten.
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7 CONCLUSIE & ADVIES

7.1 CONCLUSIE
• Wezenlijke negatieve effecten op jaarrond beschermde functies zijn redelijkerwijs uit te 

sluiten;
• De voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de projectplan-

ning;
• Wel moet er rekening gehouden worden met de eventuele aanwezigheid van nesten van 

algemene broedvogels in de tuin van de villa. De werkzaamheden aan de tuin mogen 
niet worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen, tenzij zeker is dat broedende vogels 
niet worden gestoord. In de tuin zijn nesten van algemene broedvogels te verwachten 
(o.a. koolmees, roodborst, winterkoning en merel). Actieve nesten zijn altijd beschermd 
door de Wet natuurbescherming.  
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Overzichtskaart/projectgebied

BIJLAGE 1



QUICKSCAN

Schaal:    n.v.t.

Formaat:  A3

Datum:    20-08-2020

Themakaart:   Projectgebied 
  blad 1/1 

Plangebied 

Globale locatie 
aanbouw

Verwijderen beplanting

Aanleggen voedselbos/permacultuur
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BIJLAGE 2

Foto impressie van het plangebied
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Overzicht

Het dak van de villa ter plaatse van de uitbouw. 

De villa ter plaatse van de uitbouw. 

De villa ter plaatse van de uitbouw. 
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Detail

Voormalige paardenbak ingezaaid met groenbemester.

Strook tuin aan de zijde van de woning waar de uitbouw gerealiseerd zal worden. 



Contact

JANSEN&JANSEN groenadviesbureau    
Velddijk 7a, Holten
www.groenadviseurs.nl



 Voert 17

Bijlage 3  Concept ontwerp Permacultuur voedselbos (Bor 
Borren Permacultuur, december 2019)
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Bijlage 4  Online watertoets (25 mei 2020)
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datum 25-5-2020
dossiercode    20200525-12-23362

Project: Voert 17 te Bergen (NH)
Gemeente: Bergen (NH)
Aanvrager: Ing. O. ben Yahia
Organisatie: BNLA architecten

Geachte heer/mevrouw Ing. O. ben Yahia,

Voor het plan Voert 17 te Bergen (NH)heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens
die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedureworden
gevolgd voor de watertoets.

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

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

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Voert 17 te Bergen (NH)in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die



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

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

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

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

Waterkwaliteit en riolering

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

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

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

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

www.dewatertoets.nl
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Betreft: stikstofdepositie
Locatie: Voert 17 te Bergen
Datum: 20 augustus 2020
Ecoloog: 06-27564247 
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Voor de locatie Voert 17 te Bergen worden voorbereidingen gedaan voor het uitbreiden van 
de bestaande woning met een aanbouw. Voor de bouwfase is een berekening van de toena-
me van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden noodzakelijk. De ge-
bruiksfase (i.c. wonen) blijft gelijk en leidt derhalve niet tot een wijziging van de depositie. 
In onderstaand memo wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.

Stikstof
In brandstofmotoren ontstaan door verbranding verschillende stikstofoxiden, meestal sa-
mengevat in NOx. Deze verbindingen reageren in de lucht met waterdeeltjes tot salpeter-
zuur. In de bodem vindt onder invloed van bacteriën denitrificatie plaats. Het proces ver-
loopt echter langzaam waardoor er cumulatie ontstaat van zuurionen en opneembaar stik-
stof; er is sprake van verzuring en vermesting van de bodem.

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel tot ammonium en dat geeft een 
droge en natte depositie op relatief korte afstand van de bron. Ammoniak werkt in de at-
mosfeer eerst als base door de vorming van NH4

+, waarbij een vrije zuurion wordt gebonden.
Dat leidt tot neutralisatie van salpeterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer.

In de bodem wordt door bacteriën de NH4
+ genitrificeerd tot NO3

-, waarbij zuurionen vrijko-
men. Naast de verzuring zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofge-
halte in de bodem. Door die verhoogde opneembaar stikstof in de bodem worden soorten 
die snel groeien bevoordeeld ten opzichte van langzaam groeiende soorten. De snel groeien-
de soorten verdringen de langzame groeiers waardoor deze verdwijnen en de biodiversiteit 
verminderd. 

Veel van de via de Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitat zijn langzaam groeiende 
soorten of soorten die in een voedselrijk of zuur milieu niet kunnen groeien. De habita-
trichtlijn stelt de verschillende nationale overheden verantwoordelijk voor het beschermen 
van de natuurwaarden in de aangewezen natuurgebieden. Deze bescherming is opgenomen 
in de Wet natuurbescherming. Om het probleem van te hoge concentraties NH4

+ of NOX in 
het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stik-
stof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die 
stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden 
leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aerius ontwikkeld waarmee op eenvoudige 
wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen
en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/
ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De pro-
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Spechtstraat 59 - 1223  NX  Hilversum - 06 – 27564247 - vanderlinden@elsenlinde.nl - 
Els & Linde B.V.: KvK 11068807 - Fiscaalnummer  8187.47.637 - NL71 RABO 0108344673.

Els & Linde techniek vof: KvK 63899825 - Fiscaalnummer  NL855445920B01 - NL93 RABO 0306041626



jecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en kon-
den worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was
er vergunningsplicht.

De Raad van State heeft naar aanleiding van enkele beroepsprocedures vragen gesteld aan 
de het Europees Hof over de noodzakelijke interpretatie van de PAS. Het Hof en in navolging 
daarvan de Raad van State hebben geoordeeld dat de ontwikkelingsruimte niet binnen de 
reikwijdte van de Habitatrichtlijn past, en dat een drempel van 0,05 mol N/ha niet zonder 
meer acceptabel is. Ook hebben ze alle vergunningen die op de PAS zijn gebaseerd nietig 
verklaard. De consequentie is dat nu voor alle projecten berekend moet worden of deze strij-
dig zijn met de Habitatrichtlijn en er sprake is van verhoogde depositie op de natuurgebie-
den. In de nieuwe Aerius is de drempelwaarde en de ontwikkelingsruimte niet langer opge-
nomen. 

De conclusie is dat alle projecten waarbij stikstofoxiden of ammoniak vrijkomt berekend 
moet worden wat de toename is op de Natura 2000-gebieden. Als er geen verhoging is dan 
kan de ontwikkeling zonder vergunning worden uitgevoerd. Is er een verhoogde depositie 
dan moet het project zo worden uitgevoerd dat er geen of minder emissie is. Als dat onvol-
doende mogelijkheden geeft, dan moet met maatregelen elders de emissie (op het zelfde 
Natura 2000-gebied) worden teruggebracht (salderen). Bij salderen moet worden aangetoond
dat er voldoende effect is. Hiervoor is een uitgebreidere onderbouwing nodig. Als er ondanks
saldering een verhoogde depositie is, dan moet er via de ADC-toets in een passende beoor-
deling aangetoond worden dat een depositie acceptabel is. De ADC-toets staat voor Alterna-
tief, Dwingende redenen en Compensatie. In de meeste gevallen zal dan een MER nodig zijn.

Ontwikkeling
Aan de Voert 17 te Bergen wordt een woning uitgebreid met een aanbouw. De omvang van 
de aanbouw is 273 m3 en het wordt met prefab-betonelementen gebouwd. De functie blijft 
gelijk. Voor wonen zijn normen vastgesteld op basis van het type woning, het volume heeft 
geen invloed op de norm. Een berekening voor de gebruiksfase is daarom niet noodzakelijk. 

Stikstofdepositie gebruiksfase
Met behulp van Aerius (2020) is berekent wat de depositie is in de nieuwe situatie. De depo-
sitie is berekent op de Natura 2000-gebieden:

• Noord-Hollands Duinreservaat: ca. 0,5 Km afstand 

De overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand, of zijn niet gevoelig voor de stik-
stofdepositie.

Stikstofdepositie bouwfase
De werkzaamheden bestaan uit bouw van een uitbouw voor de woning. De bouw wordt met 
prefab elementen uitgevoerd. De omvang van de uitbouw is 270 m3.Op de locatie is daarom 



slechts beperkt gebruik van machines . Voor de bouwfase is berekent wat de depositie op de 
natuurgebieden is. Op basis van EMMA is het brandstofverbruik van de verschillende machi-
nes bepaald. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van Stage IV machines. Uitgangspunt 
voor de berekening is de bouw binnen een jaar. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten ge-
hanteerd:

Machine Vermogen in Kw Draaiuren Brandstof in l/h Brandstof totaal in l

Hijskraan 75 16 17 272

Bulldozer 125 8 27 432

Graafmachine 125 16 27 216

Heistelling 250 8 53 424

Voor de berekening van het brandstofverbruik in liters wordt het product van de kolommen 
vermogen, draaiuren en brandstof bepaald, en op basis van de soortelijke massa van diesel 
(0,84) omgerekend naar liters. Het bouwverkeer betreft 20 middelzware vrachtwagen (tot 20 
ton) en 40 zware vrachtwagens. Voor de bouwvakkers is dat 100 mvt licht verkeer.

Uit de berekening volgt dat er tijdens de bouwfase geen verhoogde depositie is op de Natura
2000-gebieden.  

Conclusie
Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet natuur-
bescherming nodig.

P.J.H. van der Linden
Els & Linde b.v.

Bronnen
• Anonymus (2018) Toekomstbestendig parkeren. CROW
• Hulskotte, J.H.J. & R.P. Verbeek (2009) Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op 

machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA). TNO
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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 Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUGt9Q2gRLQ2 (20 augustus 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde b.v. Vowert 17, - Bergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voert 17 RUGt9Q2gRLQ2

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 augustus 2020, 10:30 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,72 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase (prefab)

RUGt9Q2gRLQ2 (20 augustus 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 1,61 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RUGt9Q2gRLQ2 (20 augustus 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 106388, 519035
NOx 1,61 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

hijskraan 272 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

graafmachine 432 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

bulldozer 216 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

heistelling 424 NOx < 1 kg/j

RUGt9Q2gRLQ2 (20 augustus 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 106150, 518983
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RUGt9Q2gRLQ2 (20 augustus 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/6



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 2019A_20200805_f3dee6357e

Database versie 2019A_20200805_f3dee6357e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RUGt9Q2gRLQ2 (20 augustus 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 6/6
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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 Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde b.v. Voert 17, - Bergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voert 17 S53c8dCZqDsS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 september 2020, 14:02 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 3,91 kg/j

NH3 1,02 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,05

Toelichting gebruiksfase - huidig gebruilk

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

wonen
Wonen en Werken | Woningen

1,00 kg/j 3,60 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,05 0,04

* 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.

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)Resultaten Situatie 1

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*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,04

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 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.

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam wonen
Locatie (X,Y) 106388, 519035
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
NH3 1,00 kg/j

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 106538, 519132
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)Resultaten Situatie 1

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 2019A_20200805_f3dee6357e

Database versie 2019A_20200805_f3dee6357e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

S53c8dCZqDsS (18 september 2020)Resultaten Situatie 1

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 Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde b.v. Voert 17, - Bergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Voert 17 RPXgiawQmiJX

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 september 2020, 14:03 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 3,89 kg/j

NH3 1,02 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,05

Toelichting gebruiksfase - toekomstig gebruik

RPXgiawQmiJX (18 september 2020)Resultaten Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

wonen
Wonen en Werken | Woningen

1,00 kg/j 3,60 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RPXgiawQmiJX (18 september 2020)Resultaten Situatie 1
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,05 0,04

* 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.

RPXgiawQmiJX (18 september 2020)Resultaten Situatie 1
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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*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,04

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 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)

Situatie 1

Naam wonen
Locatie (X,Y) 106388, 519035
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
NH3 1,00 kg/j

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 106538, 519132
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPXgiawQmiJX (18 september 2020)Resultaten Situatie 1
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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 2019A_20200805_f3dee6357e

Database versie 2019A_20200805_f3dee6357e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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