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1 INLEIDING

AANLEIDING EN DOEL

Delversduin is een dorpsuitbreiding aan de westzijde 
van het Egmond aan den Hoef, ter plaatse van een open 
binnenruimte tussen het dorp en de duinrand. 

Om een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk 
gebied mogelijk te maken, verlangt de Provincie Noord-
Holland dat de toelichting van een ruimtelijke plan een 
motivering bevat waaruit moet blijken dat rekening is 
gehouden met de ambities en ontwikkelprincipes zoals 
deze staan beschreven in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie. Delversduin maakt onderdeel uit van 
het ensemble Noord-Kennemerland van de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie. De Leidraad beschrijft het 
ensemble aan de hand van drie provinciale kernwaarden: 
de landschappelijke karakteristiek, openheid en 
ruimtebeleving en de ruimtelijke dragers. Om te streven 
naar (behoud van) ruimtelijke kwaliteit zijn ambities 
en ontwikkelprincipes geformuleerd welke ook van 
toepassing zijn op Delversduin.

Dit document formuleert de uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van Delversduin die recht doen aan de 
drie kernwaarden van het landelijk gebied. Naast de 
kernwaarden is bij de inpassing van Delversduin de 
ontstaansgeschiedenis van het ensemble en van de 
provinciale structuren betrokken.

OMGEVINGSVISIE NOORD-HOLLAND 2050 EN 
OMGEVINGSVERORDENING NH2020

Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten 
van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 
vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke 
leefomgeving beschreven. De leidende hoofdambitie in de 
Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische 
groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige 
leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een 
voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. 
Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een 
voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige 
leefomgeving. De provincie wil dat de kwalitatieve en 
kwantitatieve vraag en aanbod van werk- en woonlocaties 
met elkaar in overeenstemming zijn en streeft naar behoud 
en versterking van de unieke kwaliteiten van de diverse 
landschappen en cultuurhistorie. 

Het beleid van de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 
is, voor zover het een bindende werking moet hebben, 
neergelegd in de Omgevingsverordening NH2020 zoals 
vastgesteld op 22 oktober 2020. 

Het plangebied is gelegen buiten de begrenzing van het 
Bijzonder Provinciaal Landschap ‘Noord-Kennemerland’ 
maar binnen de begrenzing van het werkingsgebied 
‘Noord-Holland Noord – Landelijk gebied’.  Op grond 
van artikel 6.59 van de Omgevingsverordening moeten 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied 
voldoen aan de ruimtelijke kwaliteits-eis. Dat betekend 
dat de dorpsuitbreiding Delversduin mogelijk is, mits 
rekening wordt gehouden met de provinciale belangen 
zoals deze staan beschreven in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie (Leidraad). 

Dit document is opgesteld om de ruimtelijke inpassing van het plan Delversduin in Egmond aan den Hoef te 
onderbouwen. Het dient als input voor het bestemmingsplan en vormt de basis voor de uitwerking van de 
landschappelijke inpassing en de beeldkwaliteitseisen in het beeldkwaliteitsplan.
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LEIDRAAD LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 
(2018).

De Leidraad is een van de provinciale instrumenten om 
te kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit, een provinciaal 
hoofdbelang zoals benoemd in de Omgevingsvisie2050. 
Voor de mate van doorwerking van de Leidraad is 
gebruik gemaakt van de systematiek zoals deze ook 
onder de Omgevingswet zal gelden. In de Omgevingswet 
wordt een driedeling gehanteerd van doorwerking van 
regels:
• “in acht nemen” Dit betreft harde, absolute 
doorwerking. Afwijken is niet mogelijk;
• “rekening houden met” Dit is een verzwaarde status 
van het betreffende aspect. Afwijken is mogelijk, maar 
moet goed worden gemotiveerd;
• “betrekken bij”. Dit betekent dat aan het aspect 
aandacht moet worden besteed, maar dat het aspect 
geen bijzondere of verzwaarde status heeft in de 
belangenafweging.

Artikel 6.59 van de Omgevingsverordening regelt dat de 
ambities en ontwikkelprincipes, zoals die zijn beschreven 
voor de verschillende ‘ensembles en structuren’ in de 
Leidraad, richtinggevend zijn (‘rekening houden met’). 
Hier kan slechts gemotiveerd van worden afgeweken. 
De ontwikkelprincipes die als ‘kans’ gemarkeerd staan, 
zijn inspirerend (‘betrekken bij’). Ditzelfde geldt voor de 
analyse en ontstaansgeschiedenis. Er moet aandacht 
aan worden besteed, maar het aspect heeft geen 
bijzondere, verzwaarde status. Ditzelfde geldt voor de 
analyse en ontstaansgeschiedenis.

STRUCTUURVISIE EGMOND AAN DEN HOEF (GE-
MEENTE BERGEN, JULI 2016)

In de Structuurvisie Egmond aan den Hoef (Gemeente 
Bergen, Juli 2016) dat op 15 december 2016 is 
vastgesteld, zijn het plan en de ambities voor Delversduin 
verwoord. Bouwen op deze locatie heeft twee redenen. In 
de eerste plaats als compensatie voor het slopen van het 
omvangrijke asielzoekerscentrum dat hier eerder stond. 
In de tweede plaats om het dorp een goede afronding te 
geven naar dit stuk landelijk gebied, waar nu sprake is 
van een rommelige uitstraling met veel ‘achterkanten’. 

LEESWIJZER

In dit hoofdstuk is beschreven waarom dit 
beeldkwaliteitsplan is opgesteld en welke 
beleidsvoorwaarden aan de uitbreiding Delversduin 
gesteld zijn. Het volgende hoofdstuk begint met de 
opgave voor het plangebied en geeft vervolgens de 
ruimtelijke analyse van de locatie. Hoofdstuk vier 
beschrijft het concept voor de inpassing van het 
woonprogramma van Delversduin op basis van de 
analyse.
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2 ANALYSE

2.1 NIEUWE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
DELVERSDUIN

Bij dit onderdeel wordt zowel het bestaande programma 
beschreven, dat wordt bepaald door de huidige en in 
beleid opgenomen functies van het plangebied, als het 
programma  van de voorgenomen ontwikkeling dat aan 
het plangebied wordt toegevoegd. 

BESTAANDE PROGRAMMA
Het Delversduin is nu een open ruimte dat in agrarisch 
gebruik is. Het ligt op de strandwal waar Egmond aan 
den Hoef op ligt, tussen de kern van Egmond aan den 
Hoef en de duinen van het Noordhollands Duinreservaat. 
Het gebied is nu in gebruik voor bollenteelt. Hoewel het 
gebied nu grotendeels ontoegankelijk is, heeft het een 
grote betekenis voor het landelijke karakter van Egmond 
aan den Hoef; de dorpskern grenst eraan en vanaf de 
langslopende wegen en fietsroutes is er op meerdere 
plaatsen zicht op. Een van deze wegen is de Herenweg, 
een oude verbindingsweg langs de binnenduinrand van 
Kennemerland.

Het Delverspad aan de noordzijde van het plangebied is 
een veelgebruikte fiets- en wandelroute langs het dorp 
en onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Ook is er 
langs het Delverspad een entree van het aangrenzende 
Noord-Hollands Duinreservaat.

Rondom de koffiemolen zijn in 2017 een aantal 
recreatiewoningen ontwikkeld

In dit hoofdstuk wordt volgens de methode van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie een analyse ge-
maakt van de locatie. hierbij komen de volgende onderdelen aan bod: de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling Del-
versduin, de ontstaansgeschiedenis en de landschappelijke karakteristiek, de openheid en ruimtebeleving en 
de ruimtelijke dragers. De uitkomsten van deze analyse vormen aanleiding voor het concept en de uitwerking 

TOEKOMSTIGE PROGRAMMA
De opgave is om maximaal 162 woningen te bouwen. 
Het aanbod moet daarbij gevarieerd zijn. Hierbij wordt 
speciale aandacht gegeven aan woningen geschikt 
voor starters in de vorm van compacte woningen en 
woningen geschikt voor senioren die gelijkvloers en 
levensloopbestendig uitgevoerd worden.

2.2 ONTSTAANSGESCHIEDENIS

De ontstaansgeschiedenis verklaart de morfologie van 
het landschap en de dorpen binnen het landschap; 
hoe is het opgebouwd en hoe het is gevormd vanuit de 
menselijke occupatie. 

LANDSCHAP
Het plangebied ligt op de grens tussen het strandwallen- 
en strandvlaktenlandschap en het Jongeduinlandschap.

Het jonge duinlandschap is een reliëfrijk landschap, 
ontstaan onder invloed van zee en wind. Het is gevormd 
in de periode vanaf de 7e eeuw tot circa de 17e eeuw 
bovenop de oude duinen en bestaat grotendeels uit hoge, 
droge zandruggen, dicht bij zee begroeid met helmgras 
en struweel en landinwaarts binnenduinrandbos. In 
de duinen ten noorden van het plangebied zijn nog 
zeldzame duinontginningen zichtbaar, sporen van 
agrarische activiteiten in het jonge duingebied. 
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Het strandwallen en- strandvlaktelandschap ligt direct 
achter de jonge duinen en is ontstaan onder invloed 
van wind en water uit de rivieren, meren en de zee. 
Het landschap bestaat uit parallel aan de kust lopende 
stroken van hoger gelegen, zandige strandwallen (resten 
van de oude duinen) van elkaar gescheiden door lager 
gelegen, natte en venige strandvlakten. Onder invloed 
van zee, meren en rivieren liepen de vlakten over. 

De strandvlakten zijn ontgonnen vanaf de hoger 
gelegen strandwallen, waarop de eerste bewoning 
was ontstaan. Akkers op de strandwallen werden 
gecombineerd met graslanden op de vlakten. Heden ten 
dage zijn de strandvlakten polders en door dijken tegen 
het water beschermd. De polders in de strandvlakten 
zijn nog steeds natter dan de strandwallen door de 
samenstelling van de bodem en de aanwezigheid van 
kwel. Er is hier sprake van een grote diversiteit aan reliëf, 
grondwaterstanden, bodemsoorten en vegetatie. 

De Herenweg volgt de noord-zuid richting van de 
strandwal en was de belangrijkste doorgaande weg. 
Oorspronkelijk liep deze van Wimmenum naar Bakkum. 
Later werd deze weg verbonden aan andere wegen over 
de strandwal en binnenduinranden waardoor het hele 
gebied van Bergen helemaal tot Haarlem werd ontsloten. 

Het Delverspad is van oudsher een lokale structuur op 
de grens tussen de jonge duinen en de strandwal. Door 
de ontwikkeling van Egmond aan Zee ontstond vanaf 
het Delverspad een doorlopende route parallel aan de 
Egmonderstraatweg. Deze westelijke aftakking verviel 
rond 1900 en het Delverspad bleef over als lokale route 
tussen de Egmonderstraatweg en de Herenweg en 
ontsloot de landbouwgronden van de binnenduinrand en 
de duinontginningen in de jonge duinen. 

Binnen en langs de bebouwde kom van Egmond aan 
den Hoef liggen restanten van natuurlijke beekje; de 
Severijnebeek was basis voor de slotgracht langs de 
Prinses Beatrixlaan, het Tiggelpad ligt op een oude 
beek en de Comen Dirkxbeek was de basis voor de 
Mosselaan.

DORP
Egmond aan den Hoef dankt zijn ontstaan en naam aan 
het Slot Egmond, dat in de middeleeuwen ontstaan is 
vanuit een versterkte hoeve. De ridders van Egmond 
groeiden hier uit tot een beroemd riddergeslacht. 
Tegenwoordig is het een ruïne met daaromheen een park 
dat een centrale plaats in het dorp inneemt.

Egmond aan den Hoef ligt op de strandwal en wordt 
gekarakteriseerd als een geestdorp, hoewel het dorp 
niet de kenmerkende ovale opzet kent die geestdorpen 
vaak typeert. Wel kenmerkend voor het geestdorp is de 
langgerekte structuur van de oorspronkelijke bebouwing 
langs de Herenweg en de oriëntatie van de bebouwing 
hierop. De eerste bebouwing ontstond op de kruisingen 
van de doorgaande wegen (de tegenwoordige Herenweg, 
Egmonderstraatweg, Hoeverweg) waaraan het zich als 
linten ontwikkelde met een kern rondom het slot. 

Het heldere verloop van de Herenweg is de laatste 
decennia ten zuiden van Egmond aan den Hoef 
onderbroken. Het oorspronkelijke tracé is deels nog 
herkenbaar binnen Egmond aan den Hoef en draagt 
dezelfde naam. Door de opwaardering van het regionale 
wegennet en aanpassingen van de wegenstructuur ten 
behoeve van dorpsuitbreidingen, zijn de oorspronkelijke 
structuurlijnen onderbroken en is de in de dorpsstructuur 
minder leesbaar geworden. De Huidige lus naar de 
Heilooër Zeeweg is pas gerealiseerd rond 2000. Ook de 
Hoeverweg, de verbinding met Alkmaar, loopt nu om het 
dorp heen, maar sloot oorspronkelijk op de Herenweg 
aan via de Slotweg. De Egmonderstraatweg was van 
oudsher de verbinding met Egmond aan Zee. 

Tot en met de jaren ’60 van de vorige eeuw groeide 
het dorp voornamelijk vanuit de ontwikkeling van erven 
rondom deze structuurlijnen. De eerste uitbreidingen 
waren kleinschalig en bestonden uit de aanleg van 
parallelle straten. Uit deze tijd stammen ook de 
woonclusters ten zuiden van het plangebied aan de 
Egmonderstraatweg tegen de binnenduinrand aan. Ook 
heeft zich vanaf de jaren ’60 de camping in de direct 
aanliggende duinen tot het Roompot Vakanties Kustpark 
Egmond aan Zee met vaste huisjes ontwikkeld. 

De ruïne van Slot Egmond 

De koffiemolen

Karmelietenklooster de Karmal

De Slotkapel
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In de jaren ’70 ontstonden de eerste uitbreidingen als 
woonwijkjes ten noorden van het slot. In de jaren ’80 
werd het oppervlak van het dorp bijna verdubbeld met de 
aanleg van de buurt tussen de Tiggellaan en de Prinses 
Beatrixlaan. In de jaren ’90 werd hier de buurt tussen 
de Prinses Beatrixlaan en de Slotweg aan toegevoegd. 
In het eerste decennium van deze eeuw kwam daar 
de meest zuidelijke wijk rondom de Mosselaan bij. Alle 
grotere uitbreidingen zijn ten oosten van de Herenweg 
en op de overgang van strandwal naar strandvlakte 
ontwikkeld. 

Het slot en zijn directe omgeving zijn onderdeel van het 
Rijksbeschermde dorpsgezicht Egmond aan den Hoef. 
Binnen het dorp staan daarnaast meerdere waardevolle 
stolpboerderijen en rijksmonumenten. 

Bakens rondom het plangebied zijn de slotkapel, de 
Alacoque kerk en de Koffiemolen. De molen is niet 
meer in originele staat: het mist de wieken en de kap. 
De oorspronkelijke molenbiotoop is door bebouwing 
aangetast. Ook met de ontwikkeling van nieuwe 
recreatiewoningen rondom de molen is geen rekening 
gehouden met het molenbiotoop. 

Een ander cultuurhistorische objecten dat grenst aan het 
plangebied is het Karmelietenklooster Karmel uit 1931, 
iets noordelijker langs de Herenweg gelegen.

2.3 LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

De landschappelijke karakteristiek komt voort uit 
de ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijft de 
ordeningsprincipes van het plangebied en zijn omgeving.

Kenmerkend is de heldere begrenzing van de jonge 
duinen en de oudere strandwallen, welke ook het 
plangebied karakteriseert. Het reliëfrijke, grillige, zandige 
en begroeide duingebied vormt een sterk contrast 
met het ontgonnen agrarische land van de strandwal; 
de overgang is scherp. Op deze overgang ligt het 
Delverspad. 
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De duinzoom is een fijnmazig en afwisselend open en 
gesloten gebied met kleine landschapselementen dat 
door de Herenweg aan elkaar verbonden wordt. Het 
plangebied is een kleinschalige open ruimte tussen het 
dorp en de duinrand begrensd door de Herenweg en de 
bebouwing daaraan. 

De Herenweg is de belangrijkste structuur in het dorp 
dat is ontstaat op de  verbindingen met de Hoeverweg 
en de Egmonderstraatweg. Samen met de Julianaweg, 
aansluitend op de Hoevervaart en in het verlengde 
van de Egmonderstraatweg, vormen deze wegen de 
belangrijkste structuurlijnen van het dorp. In de loop der 
tijd zijn aansluitingen veranderd, maar nog steeds zijn de 
hoofdrichtingen herkenbaar. 

2.4 OPENHEID EN RUIMTEBELEVING

De beleving van de ruimte is bepalend voor de identiteit 
van het landschap. De ruimtebeleving heeft grote relatie 
met de kernkwaliteit openheid en het ruimtelijke patroon 
dat bepalend is voor de identiteit van het landschap. 
Onderdelen zijn de schaal en mate van openheid van 
het landschap en de dorpstypologie (oriëntatie, patroon, 
ritme en korrel van de bebouwing). De ruimtevorm is een 
onderdeel van de ordeningsprincipes en is van belang 
voor de inpassing in de wijdere omgeving.

Het plangebied van Delversduin bestaat uit een aantal 
percelen voor bollenteelt en weidegronden. Het is een 
open ruimte volledig omsloten door de lintbebouwing 
langs de Herenweg en de Egmonderstraatweg en de 
hogere duinen met dichte (bos)beplanting van het 
Noordhollands Duinreservaat. De overgang tussen duin 
en open ruimte is scherp en vormt een sterk contrast. Het 
Delverspad volgt deze grens en ligt deels ook hoger dan 
het aangrenzende landbouwgronden. Vanaf een groot 
deel van het Delverspad is er weids zicht op zowel het 
duin als de binnenruimte. Ook vanaf de Herenweg zijn 
tussen de dichte bebouwing door op een aantal plekken 
ruime zichten op de binnenruimte. Het plangebied 
wordt nu dan ook ervaren als onderdeel van het ruime 
achterland langs de Herenweg waar afwisselend zicht is 
naar de duinen en de open polder van de strandvlakte 
ten noorden en zuiden van Egmond aan den Hoef, al 

is er geen fysieke relatie tussen deze open ruimten. 
Vanaf de Egmonderstraatweg is er geen beleving van de 
omsloten ruimte van Delversduin, vanaf hier zijn alleen de 
achterliggende duinen herkenbaar. 

De bebouwing aan de randen van Delversduin is 
geconcentreerd langs de ontsluiting: de Herenweg en 
de Egmonderstraatweg hebben als landschappelijke 
structuren de meeste bebouwing. De woningen zijn ook 
op deze wegen georiënteerd. De Egmonderstraatweg 
kent een bredere strook bebouwing door een aantal 
parallelstructuren achter het oorspronkelijke lint met naar 
binnen gerichte bebouwing. De korrelgrootte sluit hier 
aan op de overige lintbebouwing. Langs het Delverspad 
liggen een aantal verspreide erven, georiënteerd op het 
pad, eveneens met een kleine korrel. Tenslotte staan 
er in het duingebied grenzend aan het Delverspad 
vakantiewoningen omsloten door een groene omgeving en 
naar binnen georiënteerd.

2.5 RUIMTELIJKE DRAGERS

De ruimtelijke dragers zijn de beeldbepalende elemen-
ten binnen het plangebied en hoe deze zicht tot elkaar 
verhouden. Hierin komen onder andere de bestaande 
kwaliteiten en de bebouwingskarakteristieken aan bod.

BEBOUWING
Zowel binnen het oude centrum, als langs de Herenweg 
en de Egmonderstraatweg is elke kavel op zichzelf ont-
wikkeld. De bebouwing heeft een kleine korrelgrootte en is 
dicht op elkaar gebouwd. De woningen bestaan meestal 
uit een laag met een kap met verschillende kapvormen, 
goothoogtes, nokoriëntatie, gevelgeleden, daklijsten en 
omgang met erkers en voortuinen.  In de hoek van de 
Egmonderstraatweg en de Herenweg is in de jaren ’70 
een klein clustertje rijwoningen ontwikkeld. De dorpsrand 
wijkt hier door de lange bebouwingblokken en planmatige 
structuren licht af van het hoofdbeeld. 

Een uitzondering op de kleine korrel vormt de voormalige 
bollenschuur Beekvliet aan de Herenweg. Grote, afwijken-
de bebouwing ligt binnen Egmond verder vooral op het 
bedrijventerrein en langs de Heilooër Zeeweg waar een 
groot verzamelgebouw met o.a. een supermarkt staat. Doorzicht vanaf de Herenweg

De dorpsrand langs het plangebied

Harde grens tussen bouwland en duin

Het Delverspad
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De woonwijken aan de oostzijde van het dorp die zijn 
aangelegd vanaf de jaren ’70, kennen door de planmatige 
aanpak, de vele rijwoningen en ‘gestempelde’ bouw-
clusters een geheel andere structuur en karakter dan 
de oorspronkelijke lintbebouwing. De bebouwing is wel 
laag en straten en randen zijn veelal voorzien van een 
groenstructuur, waardoor het herkenbaar is als dorpsuit-
breiding.  

GROENSTRUCTUUR
De hoofdgroenstructuur van Egmond aan den Hoef is 
vooral geconcentreerd rondom het slot en de oorspron-
kelijke ontsluitingswegen Slotweg en Julianaweg/Hoe-
vervaart aan de oostzijde. De Prinses Beatrixlaan, vormt 
samen met het tracé van de voormalige Severijnbeek ook 
een belangrijke groenstructuur in het dorp. Nieuwere wij-
ken hebben vaak wel straatbomen en wat groenvakken. 
Daarnaast zijn ook een aantal dorpsranden beplant, zo is 
er aan de oostzijde van het dorp een groene rand door de 
beplanting langs de Prins Willem Alexanderlaan.

Aan de westzijde wordt de groenstructuur bepaald door 
het bos op de binnenduinrand. Ook binnen het plange-
bied overheerst deze groene rand. De groenstructuur 
langs de Herenweg en de Egmonderstraatweg bestaat 
uit de beplanting binnen en rondom particuliere tuinen. 
Binnen het plangebied zijn er langs de randen van het 
Delverduin rondom de molen en rond een aantal kavels 
groensingels die hier de openheid een meer eenduidige 
begrenzing geven.

DORPSRAND
De bebouwingskenmerken langs de rand van het plan-
gebied Delversduin levert, door de kleine korrel van de 
bebouwing en de afwisselende architectuur, een dorps en 
divers karakter op. Het afwisselend dichte en open groen 
op de particuliere erven zorgt voor een versterking van 
het kleinschalig en dorpse karakter van de rand.

Hedendaagse interpretatie bouwstijl rondom de molenWegbeeld Herenweg

Wegbeeld Egmonderstraatweg Bebouwingskarakteristiek dorpscentrum (Julianaweg)

Bebouwingskarakteristiek dorpscentrum (Slotweg)

Bebouwingskarakteristiek woonwijk (Lamoraalweg)

Wegbeeld Egmonderstraatweg

Wegbeeld Herenweg
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3 CONCEPT

Dit hoofdstuk beschrijft het concept voor de inpassing van het programma voor Delversduin. Vertrekpunt 
daarbij is de ambitie uit de Structuurvisie Egmond aan den Hoef (Gemeente Bergen, juli 2016): ‘woningbouw 
wordt op natuurlijke wijze verweven met het landschap. De uitbreiding krijgt een dorpse en landschappelijke 
uitstraling met een link naar de bestaande dorpskern en passend bij de maat, schaal en sfeer van Egmond aan 
de Hoef.’

3.1 HERKENBARE BINNENDUINRAND

De groene en reliëfrijke binnenduinrand markeert op 
krachtige wijze de overgang van het jonge duinlandschap 
naar het strandwallen en -vlaktelandschap. Dit is in 
de wijde omgeving herkenbaar. Vanaf de Herenweg 
geven met regelmaat open ruimtes een doorzicht op de 
duinrand. Ook In het plangebied en vanuit het dorp is de 
binnenduinrand zeer herkenbaar aanwezig. Het uitzicht 
op de rand is bepalend voor de belevingswaarde en hoge 
ruimtelijke kwaliteit. 

Om de beleving van de binnenduinrand als heldere 
markering van twee landschapstypes te behouden 
wordt tussen de bebouwing van Delversduin en de 
binnenduinrand een ruime open zone aangehouden. 
Daarvoor wordt de bebouwing sterk geconcentreerd 
aansluitend op het huidige dorp. 

VISUEEL CONTACT MET BINNENDUINRAND
Het visuele contact vanuit het dorp op de binnenduinrand 
wordt behouden door de bestaande doorzichten vanaf de 
Herenweg naar de binnenduinrand en andersom open te 
houden.

OPEN ZONE AAN BINNENDUINRAND
De open zone en de doorzichten zijn herkenbaar 
als onderdeel van een strandwal met de specifieke 
kenmerken die horen in het overgangsgebied van de 
binnenduinrand zoals natte en droge graslanden onder 
invloed van kwelwater. 

NATUURLIJKE UITSTRALING
De openbare ruimte heeft een natuurlijke en landelijke 
uitstraling, is robuust en open. Inrichtingselementen 
worden zo veel als mogelijk beperkt en zijn van hoge 
kwaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van kenmerkende 
inheemse beplanting.

3.2 AANSLUITING BIJ DE DORPSSTRUCTUUR

Delversduin ligt dicht tegen het oude dorpshart met 
de structuurlijnen Herenweg en Egmonderzeeweg en 
de groenstructuur die verbonden is aan het slot, de 
Hoevervaart en de Severijnse beek. De openbare ruimte 
en padenstructuur is hier direct aan gekoppeld net als 
veel belangrijke bouwwerken zoals de Alacoque-kerk, de 
Koffemolen en monumentale gebouwen en boerderijen. 

VERSTEVIGEN STRUCTUUR
De hoofdstructuur van Delversduin haakt aan op de 
bestaande structuren en dorpselementen zodat een 
logische inbedding en verbinding met Egmond aan den 
Hoef ontstaat en de bestaande structuren verstevigd 
worden. Het creëren van open doorzichten naar de 
binnenduinrand vormt de basis voor de inpassing binnen 
de structuur van het dorp.

UITBREIDEN OPENBAAR GEBIED
Het openbaar gebied breidt uit en staat ten dienste 
van het hele dorp. De verbinding met het duingebied 
wordt geïntensiveerd en de nieuwbouw wordt in directe 
relatie gebracht met het dorpshart. Zo kan een visuele 
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verbinding worden gelegd met de Alacoque-kerk aan een 
nieuw dorpspleintje en een fysieke verbinding worden 
gezocht met oude beekstructuren.

3.3 AFRONDING VAN DE DORPSRAND

AANSLUITEN BIJ KWALITEITEN 
BINNENDUINRAND
Eerdere grote uitbreidingen hebben altijd ten oosten van 
de Herenweg plaatsgevonden aansluitend op de weidse 
polders van de strandvlakte. Delversduin verhoudt zich 
tot het de binnenduinrand en het jonge duinlandschap. 
De uitstraling sluit aan bij de kwaliteiten daarvan en leidt 
tot een kenmerkende uitbreiding van Egmond aan den 
Hoef. 

VOORKANTEN NAAR BUITEN GERICHT
Het dorp krijgt met Delversduin een oostelijke 
afronding. Deze is goed doordacht en verzorgd zodat 
de open zones definitief behouden blijven. De huidige 
achterkanten verdwijnen daarbij uit het beeld en er 
wordt een nieuw gezicht gerealiseerd, met voorkanten 
georiënteerd op de duinrand en open zones. De huizen in 
de rand en de overige van de woonhuizen worden vanuit 
het lint via de achterzijde ontsloten. Daar wordt ook 
geparkeerd.

GEVARIEERDE DORPSRAND
De rand is gevarieerd en opgebouwd uit kavels met een 
groene voorzijde die ruimte geven aan diepe voortuinen 
en verspringende rooilijnen. De overgang naar het 
openbare gebied is eenvoudig en natuurlijk vormgegeven 
met (voet)paden. 

ONDERSCHEID PLANDELEN, SAMENHANG 
GEHEEL
Met de segmentering die door de doorzichten wordt 
gerealiseerd, wordt onderscheid gemaakt in uitstraling 
en structuur passend bij het deel van het dorp waarop 
het plandeel aansluit. Als totaal vormen ze één 
samenhangend geheel. De grootschaligheid van de 
uitbreiding wordt daarmee teruggebracht naar de schaal 
van het dorp en de aanwezige structuren en sfeer. 
Tevens vormt de segmentering basis voor een fasering 
waarbij er altijd sprake is van een eindbeeld. 

VERNIEUWENDE ARCHITECTUUR PASSEND BIJ 
KUSTLANDSCHAP
De nieuw te vormen dorpsrand en plandelen van 
Delversduin bestaan uit woningen met de kleine korrel 
van de huidige dorpsrand. De woonhuizen worden op 
een eigentijdse stijl ontworpen volgens het principe 
van ‘innovatie van traditie’. Dit houdt in dat lokale en 

kenmerkende bouwstijlen een vernieuwende uiting 
krijgen, passend bij het kustlandschap en de kwaliteiten 
van de plek. Onderlinge variatie is een vereiste om een 
informele dorpsrand te realiseren en een aantrekkelijk, 
organisch en dorps woongebied tot stand te brengen. 

3.4 VOLGENDE STAP

Het concept legt de benaderingswijze voor de inpassing 
vast op basis waarvan het programma van Delversduin 
kan worden ingepast. De volgende stap is de uitwerking 
van de landschappelijke inpassing en het opstellen 
van beeldkwaliteitseisen voor gebouwen, kavels en de 
openbare ruimte in een beeldkwaliteitsplan. 
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Leeswijzer

Dit beeldkwaliteitsplan geeft de ruimtelijke kwaliteitskaders voor 
uitwerking van de architectuur en openbare ruimte voor het ste-
debouwkundig plan ‘Delversduin’. Een ontwikkeling van circa 165 
woningen op de locatie van een voormalig asielzoekerscentrum pal 
tussen de binnenduinrand aan het Delverspad en de kerk in het cen-
trumpje van Egmond aan den Hoef.

Het eerste deel van dit document is inleidend, geeft achtergrondin-
formatie over de locatie en landschap en inspiratie. 
Het tweede deel vormt de gereedschapskist waarmee het ontwerpen 
moet gebeuren. Hier worden verhalend in beeld en tekst de hand-
vatten en richtlijnen gegeven voor uitwerking van architectuur en 
buitenruimte. 

Disclaimer: 
Dit document legt - zoals elk goed beeldkwaliteitsplan - de kwali-
teitslat hoog. De ambitie is om in de Egmonden weliswaar ‘Egmonds’ 
te bouwen, maar ook meer van de voor de binnenduinrandzone 
zo kenmerkende esthetische kwaliteit en romantische identiteit te 
brengen; in Egmond aan de Hoef nog weinig aanwezig, maar wel in 
overvloed gevonden in bijvoorbeeld Bergen in het noorden en Bloe-
mendaal in het zuiden.
Tegelijk is Egmond qua woningmarkt (nog) geen Bergen of Bloe-
mendaal, wat ‘markttechnisch’ waarschijnlijk minder ruimte geeft 
voor het verkopen en dus realiseren van dezelfde kenmerkende 
‘uitbundigheid’ in architectuur. Toch is het geven van referenties en 
principes uit deze al meer identiteitsvol ontwikkelde plaatsen in de 
binnenduinrandzone nog steeds legitiem, die kwaliteit is immers 
waar we voor het hele gebied uiteindelijk naar streven. De gebrui-
kers van dit BKP moeten zich er alleen terdege van bewust zijn dat 
vanuit de huidige lokale situatie haalbaarheid en betaalbaarheid dus 
beperkend zullen zijn in het bereiken van deze ‘gebiedsbrede ambitie’ 
in deze ene planontwikkeling; die is als het ware een eerste stap in 
de richting. Met andere woorden, van planvormers wordt binnen 
deze context dus een uitzonderlijke inzet en creativiteit gevraagd, van 
plantoetsers redelijkheid en realiteitszin.
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De Binnenduinrand 
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Delversduin bij Egmond aan den Hoef ligt in Kennemerland, een 
streek in de provincie Noord-Holland die wordt begrensd door 
West-Friesland in het noorden, Waterland en Amstelland in het 
oosten, de Bollenstreek in het zuiden en de Noordzee in het westen. 
Kennemerland vormt de binnenduinrand van Noord Holland. Door 
de eeuwen heen hebben welgestelde mensen zich in de binnen-
duinrand gevestigd, aangetrokken door de mooie landschappelijke 
omgeving. Ze hebben de binnenduinrand met kastelen, landgoede-
ren, kloosters en villa’s verrijkt. Buitenrust, Welgelegen, Bosch en 
Landzicht, Schooneberg, Elswout, Bloemenheuvel, Duin en Daal, 
Groenendaal, Bosbeek, Meer en Berg, zijn maar enkele van de vele 
landgoederen die met hun namen de landschappelijke kwaliteiten 
benoemen. 
In Egmond Binnen lag al rond 1100 de Abdij en te Egmond aan den 
Hoef het Slot op den Hoef, dat rond 1500 de grootste en ‘schoonste’ 
burcht van Holland werd genoemd. Rond het kasteel is het dorp 
Egmond aan den Hoef gegroeid. 
In de periode van 1600 -1900 werden de meeste landgoederen 
gebouwd door rijke Amsterdamse families. De zoom van het Wij-
kermeer was met name geliefd bij de Amsterdamse welgestelden. 
Opvallend is dat de bewoners zich aangetrokken voelden tot het 
water- en bosrijke gebied tussen de kust en de stad; de ‘woestenij’ 
van strand en duinen lieten ze voor wat het was.
Maar niet alleen de welgestelde Amsterdamse kooplieden werden 
aangetrokken tot de binnenduinrand. 
Ook de geestelijken en de ziekenzorg werden door de eeuwen heen 
aangetrokken getuige de vele kloosters en zorghuizen in het gebied. 
In 1893 vestigde zich in huize Schuylenburg, iets ten noorden van de 
locatie Delversduin, zelfs een Amerikaan die zo gefascineerd raakte 
door de omgeving van natuur en bollenvelden dat hij er een kunst-
schildersschool stichtte. 

De binnenduinrand
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De bijzondere duinomgeving van de locatie

Locatie
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Het landschap

Egmond aan den Hoef ligt in een vrij open stuk van de binnenduin-
rand. Er ligt hier geen uitgestrekt binnenduinbos zoals in de rijke 
woonmilieu’s in de binnenduinrand rond Bergen en Castricum of 
Bloemendaal en Aerdenhout. Het duingebied ten noorden van de 
weg tussen Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee valt onder 
het zeedorpenlandschap. Dit landschap bestaat uit een netwerk van 
akkertjes die uitgegraven zijn in de duinpannen. De duinen werden 
door vee begraasd. Dit eeuwenoude gebruik van de duinen wordt 
weerspiegeld in de behoorlijk kale, vrijwel boomloze duinen. 
Direct achter de duinen van Egmond liggen de bollenvelden, op 
land dat is achtergebleven na het afgraven van het duin. De vlakke, 
rechte, kleurrijke velden zijn in scherp contrast met het natuurlijke, 
ruige duinreliëf. 

Duinsfeer en Binnenduinsfeer
De locatie van de nieuwe woonwijk Delversduin ligt op een voor-
malig bloembollenveld (dat een tijdlang een asielzoekerscentrum 
heeft gehuisvest) direct achter het duin van het zeedorpenlandschap. 
Doordat de duinen nog zo open zijn is de duinbeleving op de locatie 
sterker dan op locaties met veel binnenduinbos. Deze plekgebonden 
duinsfeer moet tot uiting komen in de sfeer van de nieuwe wijk. 
Architectuur en openbare ruimte moeten dus aansluiten op het 
specifieke omliggende landschap van open duinen en velden. 

De locatie ligt echter ook in de binnenduinrand van Noord Holland 
Kennemerland met zijn rijke traditie van groenaanplant en uitbun-
dige architectuur. Deze kwaliteit van binnenduinrand moet ook een 
plek krijgen bij de ontwikkeling van het gebied. 

De beeldkwaliteit voor de nieuwe woonwijk Delversduin is dus 
zowel geïnspireerd op de landgoederen en villawijken in Kenne-
merland door de eeuwen heen als op de specifieke duinsfeer van de 
locatie zelf. De opgave voor de locatie is om een goede kruisbestui-
ving tussen de beide sferen te vinden. 
Een aantal architectuurvoorbeelden uit de binnenduinrand vormen 
een bijzondere inspiratiebron. Die worden navolgend kort belicht.

Landschap 
Het landschap laat zich kort sa-
menvatten als een gaaf complex van 
strandwallen en strandvlakten. De 
karakteristieke opbouw van een open 
strandvlakte tussen de bebouwde en 
beboste strandwal in het oosten en 
de hoge jonge duinen in het westen 
is nog erg goed ‘leesbaar’. Beroemd is 
het zeedorpenlandschap in de dui-
nen ten noorden van de weg tussen 
Egmond aan den Hoef en Egmond 
aan Zee. Dit landschap bestaat uit 
een netwerk van akkertjes die uitge-
graven zijn in de duinpannen. 
Eeuwenlang woonden de bewoners 
van Egmond aan Zee ingeklemd 
tussen de duinen en de zee. Ze waren 
voor hun levensonderhoud afhan-
kelijk van de visvangst, stroperij, 
schapenhouderij en veel later ook 
van de teelt van groenten, bloembol-
len en aardappelen. Het eeuwenoude 
gebruik van de duinen wordt weer-
spiegeld in de behoorlijk kale, vrijwel 
boomloze duinen en de vele rechthoe-
kige perceeltjes in de duingrond. Al 
wat kon branden werd uit de duinen 
gehaald voor verwarming en om te 
koken. In de laatste anderhalve eeuw 
werden gebieden gevlakt om aardap-
pelen en groenten te telen. Toen de 
duinwaterwinning begon, daalde het 
grondwater. De Egmonders groeven 
hun landjes toen uit tot net boven het 
grondwater. Dat bleven ze heel lang 
doen. Het uitgegraven zand werd op 
de rand van de akkertjes gegooid. 
Vooral direct naast Egmond zijn veel 
van die kleine en grote landjes te 
zien. Door het eeuwenlang begrazen 
en belopen van de duinen ontwikkel-
de zich ook een typische begroeiing: 
de zeedorpenflora. Daarin komen 
planten voor die elders in Nederland 
schaars zijn of niet voorkomen.
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De houten blokhuizen waren 
een ontwerp van de Duitse 
architect Fritz Abel. De 
blokhuizen, vervaardigd in de 
timmerfabriek van de Duitse 
firma Christoph & Unmack 
uit Niesky-Oberlausitz in 
Opper-Silezië, werden op 
modern-industriële wijze 
gefabriceerd. De montagewo-
ningen van geïmpregneerd 
grenenhout kwamen op een 
stenen voet te staan. De on-
derdelen werden genummerd, 
het huis gedemonteerd en 
als bouwpakket naar bouw-
plaatsen in alle werelddelen 
verzonden. Door heel Neder-
land zijn verspreid nog enkele 
tientallen houten huizen van 
Christoph & Unmack te vin-
den. Lutine, De Specht en het 
huis van Stet staan vanwege 
hun grote cultuurhistorische 
waarde op de lijst van Rijks-
monumenten. 

Donker hout met brede kappen. 

Huis Nijenburg
In 1705 bouwde Jan van Egmond van de Nijenburgh het huidige Huis Nijen-
burg in Heiloo. Eeuwenlang was Huis Nijenburg eigendom van de adellijke 
families Van Egmond van de Nijenburg en Van Foreest.
Pas in de 19de eeuw kreeg het buiten zijn huidige romantische uitstraling 
waarbij de tuin werd omgetoverd tot een park in Engelse landschapsstijl.
In 1913 bouwde Pieter van Foreest als ‘verdienmodel’ vier houten blokhuizen 
op het landgoed: De Specht aan de Heerenweg en Blockhove, De Lutine en 
het huis van Stet aan de Kennemerstraatweg. Bijzondere landelijke huizen in 
eenzelfde chalet stijl, pre-fab gebouwd. De chalet stijl is een langs de kust meer 
voorkomende stijl rond 1900. Zo werd in Egmond aan zee in 1922 chaletvilla 
gebouwd, De Geveerde Kikker. Tot het afbrandde in 2013 was het het oudste 
nog bestaande huis aan de Boulevard van Egmond aan Zee.

Houten villa De Geveerde Kikker 

‘Lutine’‘Blockhoven’‘De Specht’

Gezondheidshuis in de duinen bij Haarlem. Het gebouw 
was gelegen op de locatie van de huidige watertoren en 
het zag er uit als een groot Zwitsers chalet .

Chaletvilla Schoorl oorspronkelijk in 1912 gebouwd als 
dubbel woonhuis.

Woningen door constructeur Christoph und Unmack, Niesky O/L uit Sileziëvoor landgoed Nijenburgh 

Chalet stijlInspiratie
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Bijzondere expressieve kappen en schoorstenen.

Park Meerwijk
Dit villapark in Bergen kwam tot stand op initiatief van de Amsterdamse te-
gelhandelaar Arnold Heystee. Hij gaf in 1917 de opdracht aan J.F. Staal en deze 
benaderde vier jonge architecten om mee te werken. Zij kregen van Heystee 
geheel de vrije hand in het bouwen van zeventien landhuizen op een speciaal 
daartoe aangeschaft perceel te Bergen: zeven vrijstaande, twee dubbele en twee 
driedelige villa’s. Alle villa’s werden tussen 1917 en 1918 gebouwd. De villa’s 
hebben grotendeels grote rieten kappen met golvende lijnen, houten kozijnen 
en bakstenen gevels en vertegenwoordigen de stijl die vanaf 1916 de Amster-
damse School was gaan heten.

“Beek en Bosch”, C.J. Blaauw 

Villa Meerhoek, C.J. Blaauw 

 Villa Meezennest, Margaret Krop-
holler, geschakelde villa

“De Boschkant”, = C.J. Blaauw, 1917

Meerwijk villa’s
Park Meerwijk is het enige 
totaalproject van vrijstaande 
woonhuizen ontworpen door 
architecten van de Amster-
damse School. De woningen 
zijn bescheiden van afmeting 
en rekening houdend met de 
verkoopbaarheid op verzoek 
van de opdrachtgever in het 
interieur ‘niet te veel verschil-
lend van het tegenwoordig 
verlangde’. De meeste villa’s 
hebben een rieten kap en 
bakstenen gevels met houten 
kozijnen. De drie woningen 
onder een kap van Kramer 
(XIII, XIV, XV) zijn in 1922 
afgebrand en vervangen door 
nieuwe woningen. De overige 
woningen staan er nog. Het 
expressionisme van de archi-
tectuur van Park Meerwijk 
wordt geëvenaard door Wij-
develds beschrijving in Wen-
dingen: ‘duizenden sprookjes 
zijn er reeds gefluisterd. Hij 
(de architect) is de wever van 
een schoonen schijn, vlech-
tend in glanzende kleuren en 
welige vormen, geheimzinnige 
vormen door de zoo nuchtere 
architectuur’.
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Duin villa’s

Combinaties van hout, steen en riet. 

In de binnenduinrand van Noord Holland zijn veel villa’s gebouwd. Toen de 
grote landgoederen niet meer genoeg geld opbrachten zijn veel landgoede-
ren verkaveld voor villabouw. Er zijn een aantal stijlen te herkennen in de 
binnenduinrand villa bouw. Er is de stijl van duinvilla’s, met rieten kappen en 
bijzondere raampartijen, erkers. loggia’s en veranda’s. Kenmerkend is de vaak 
expressief vormgegeven rieten kap en het gebruik van meerdere materialen in 
de gevel. Bakstenen of stucwerk onderkant met een houten bovenkant. In de 
rieten kap zitten vaak ook nog erkers met een expressieve vorm. 
De huizen verschillen erg in architectuur, maar vormen toch een duidelijke 
familie van duinvilla’s. 

Inspiratie

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Versiering en vakwerk

In de 19e en 20e eeuw veranderde de bestemming van veel landhuizen omdat 
beheer als louter zomerverblijf te kostbaar werd. Een aantal landgoederen 
raakte in verval, sommige werden gesloopt en bebouwd, weer andere werden 
verkocht als permanente woning of er kwam een instelling in. Veel landgoe-
deren werden rond die tijd bebouwd met villa’s in de rond 1900 gangbare 
architectuurstijl.
De architectuur is niet streng en stijlvast, eerder eclectisch. De ambitie is altijd 
om een rijk en speels licht huis te bouwen dat de ‘buitenligging’ ten volle 
benut. 
Deze stijl kenmerkt zich door een vaak met vakwerk versierde kopgevel onder 
een overstekend zadeldak en bijzondere op- en aanbouwen zoals balkons, 
veranda’s, serre’s en loggia’s. 

Het landhuis “Koningshof ” 
iets ten zuiden van Egmond 
aan den Hoef is omstreeks 
1865 gebouwd in eclectische 
stijl. Het pand bestaat uit 
twee bouwlagen onder een 
flauw hellend oost-west 
gericht zadeldak met overstek 
en haaks daarop naar het 
noorden een kleiner zadel-
dak. Opvallend is dat de drie 
van de weg zichtbare gevels 
gedecoreerd zijn; de niet 
zichtbare zuidgevel bezit geen 
detaillering en is geheel blind. 
Het pand is met de voorgevel 
naar het oosten gericht en ligt 
iets verhoogd op een duin. 
Het landhuis heeft landschap-
pelijke waarde vanwege de 
beeldbepalende ligging aan de 
duinvoet. Een dergelijke pro-
minente positie ten opzichte 
van het landschap is kenmer-
kend voor veel landhuizen in 
de binnenduinrand.

Binnenduin villa’s Inspiratie

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Egmond had in de vorige 
eeuw de meeste kolonie-
huizen van Nederland. De 
‘Koloniekinderen’ worden ook 
wel ‘bleekneusjes’ genoemd. 
Op doktersadvies kwamen 
zij sinds 1903 in Egmond 
gezondheid opdoen door 
zonlicht, zeelucht, beweging, 
goede voeding, goede leiding, 
rust, reinheid en regelmaat. 
In 1906 bouwt aannemer J. 
Blaauboer uit Egmond het 
kinderhuis Kerdijk.

Kustwonen

Serres en veranda’s als kantwerk aan de gevel 

Koloniehuis Zandvoort

Buitenruimten aan het huis

In de duinen en aan de kust is rond 1900 veel gebouwd vanuit de gezondheids-
cultuur vanwege de frisse zeelucht. Langs de hele kust kwamen buitenhuizen 
voor de welgestelden en koloniehuizen voor de bleekneusjes uit Amsterdam. 
In Egmond aan Zee stonden de meeste koloniehuizen van heel Nederland. 
Kenmerkend voor dit kustwonen is de oriëntatie op het ‘buiten zijn’. Dit 
komt o.a. tot uiting in bijzondere binnen-buitenruimtes aan het gebouw. Een 
veranda, een serre, een balkon of loggia, (vaak over meerdere verdiepingen), 
een dakterras als uitzichtpunt, al dan niet overdekt; al deze aan- en uitbouwen 
zorgen voor een grotere oriëntatie op en verbinding met het buitenleven, zelfs 
in de winter. De huizen hebben vaak kleine versieringen en bijzondere dakjes. 
De kustarchitectuur krijgt daardoor een zekere speelse rijkdom. De bijzondere 
binnen-buiten ruimten zijn meestal van hout, maar soms ook van staal, en 
altijd elegant of joyeus. In de meeste kustgebieden zijn de huizen wit. Wit hout, 
witgeverfde steen of stuc. 
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De wijk

De mooie duinomgeving is een belangrijke kwaliteit van de nieuwe 
buurt. De woonwijk is daarom zo ontworpen dat vanuit de meeste 
wegen en openbare ruimten zicht is op de duinen en de open velden 
en zelfs op de oude molen in het zuidoosten. De omgeving vloeit 
de wijk in, waardoor overal de sfeer van wonen achter de duinen 
ontstaat. De inrichting van de openbare ruime, het perspectief van 
de wegen en de oriëntatie van de woningen spelen een belangrijke 
rol in het beleven van die omgeving. 
De wegen vormen een vloeiend (voornamelijk éénrichting) circuit 
waarlangs alle kavels worden ontsloten. Op de naar buiten draaiende 
wegen langs de randen van de wijk richt het perspectief zich steeds 
op de omgeving, waardoor de beleving van wonen aan de duinen 
daar optimaal wordt. 
Omgekeerd is er vanuit de duinen en langs de duinrand ook zicht op 
de woonwijk. De buitenbocht van de wijk vormt vanuit het duinge-
bied gezien de rand van Egmond aan den Hoef. De huizen langs die 
bocht moeten dus extra hun best doen in architectuur. 
In de hele wijk worden de wegen en paden meer parkachtig dan ver-
keerskundig. Het verkeer wordt zo min mogelijk de wijk in gehaald. 
Op de mooiste wegen langs het landschap worden auto’s slechts bij 
uitzondering toegelaten of alleen voor aanwonenden. Hier worden 
de wegen paden. Deze paden zijn bestemd voor voetgangers en fiet-
sers. In de buurt worden de auto’s voornamelijk aan de achterzijde 
van de woningen geparkeerd. Hier zijn ontsluitingsstraten met gara-
ges en carports. De opzet van wegen, paden en parkeren is bedoeld 
om het contact met het landschap zo sterk mogelijk te houden. 
Bovendien krijgen de voetgangers meer de ruimte, wat het contact 
tussen mensen in de buurt zal bevorderen. Er ontstaan plekken waar 
mensen elkaar in de dagelijkse gang kunnen ontmoeten, zoals op de 
paden waar de kinderen spelen of aan de achterzijde bij de garage en 
de auto. 
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Structuur

De verdeling van 
sferen in de wijk.

Dorpsas

Het Erf

Buitenrand

Buitenrand

De Molenhof

Kleine Duin
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Sferen in de wijk

In de wijk zijn een aantal sfeergebieden aangeduid die voortkomen uit de 
ligging ten opzicht van de omgeving. Het onderscheid is niet hard, het gaat 
om subtiele verschillen, met name in architectuur, het geheel blijft samen-
hangend.
 Dit is de rand van de wijk en het gezicht naar de omgeving. De 
sfeer is die van duinen en natuur. De woningen staan met hun voorkant naar 
het duingebied aan een pad waarop slechts wandelaars zijn toegestaan en 
auto’s bij uitzondering. Je woont hier eigenlijk in de natuur. De relatie tussen 
woning en omgeving is maximaal. De architectuur moet in stijl en materiaal 
samenhangend zijn, in kleur natuurlijk ogen en een hoge ambitie uitstralen. 
 Dit is de as van de wijk die loopt van de kerk in het centrum van 
het dorp naar het buitengebied. Het is de hoofdtoegang van de wijk voor alle 
verkeer, maar ook voor wandelaars en fietsers die vanuit het dorp het buiten-
gebied willen bereiken. Er heerst dus een gezellige drukte. De sfeer loopt van 
dorps naar natuurlijk en de architectuur kent eenzelfde mengsel van stijlen. 
 Dit is het meest naar binnen gekeerde stukje van de wijk. De huizen 
staan rond een duinparkje. Het parkje is natuurlijk, maar heeft ook sierlijke 
bomen en planten. Parkeren is overal aande de achterzijde geregeld, waar-
door autoverkeer hier minimaal en slechts in 1 richting zal zijn. Hier loop je 
vanuit je woning zo het groen in. De bebouwing rond het parkje vormt een 
sterk ensemble in architectuurstijl die voortkomt uit de sierlijke binnenduin-
rand stijl. 
 Dit is een ensemble gelegen aan de Herenweg. De drie volumes 
vormen samen een ensemble met hoofdhuis en bijgebouwen in een architec-
tuurstijl die meer boers is als overgang van dorp naar het landelijk gebied. 
De ontsluiting ligt aan de Herenweg. De bewoners delen een parkeerschuur 
op een gezamenlijk erfje. Via het weggetje langs het erf kom je in de woon-
wijk. 
 De gebouwen vormen hier samen een hof die gericht is op de 
molen die net boven de toppen van de bomen te zien zal zijn. De sociale 
woningen zijn een combinatie van rug-aan-rug starterswoningen en apparte-
menten. De gebouwen vormen een ensemble in architectuur. Ze liggen rond 
een gezamenlijke buitenruimte, de hof, met een landelijke, ontspannen sfeer. 
Huizen hebben veranda’s naar de openbare ruimte. Het parkeren ligt buiten 
de hof aan de straat. De hof is een echte gebruiksruimte, waar kinderen vrij 
kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er loopt een pad aan 
de buitenzijde langs de hof naar het duingebied. 

Buitenrand

De Molenhof

Het Erf

Kleine Duin

Dorpsas
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Openbare ruimten

De openbare ruimten in de wijk verbinden het omringende land-
schap met bijna alle woningen. De inrichting van deze ruimten 
moet natuurlijk zijn en aansluiten op het omliggende landschap. 
Open duinen met ruimte voor echte duinplanten en dieren. 
De weiden die aan het landschap grenzen krijgen een inrichting die 
een overgang vormt vanuit de bestaande hoge duinen naar lagere 
duinen en duinweiden. De openbare ruimte binnen in de wijk sluit 
aan en wordt ingericht als open duin(vallei) met reliëf. Het aanbren-
gen van reliëf is een stap naar een meer oorspronkelijk landschap 
en dient ook een hydrologische functie, regenwater wordt lokaal 
opgevangen en zo lang mogelijk vastgehouden.   
Door het gebied komen wandelpaden die vanuit de wijk aansluiten 
op het grotere duingebied. In de duinweiden langs de rand van de 
duinen wordt een grote duinpoel aangelegd. 
De duinsfeer bevindt zich niet alleen in de grote openbare ruimten 
van de wijk, maar in alle buitenruimten, zowel openbaar als privé. 
De wegbermen, de straatbomen, de hagen langs de tuinen, de 
struiken in de tuinen, de natuurstroken langs de paden, al het ‘groen’ 
maakt deel uit van het duinlandschap van de buurt. 
De openbare ruimte heeft naast duin ook een binnenduinkwaliteit. 
Er is een gradiënt in de wijk waarbij de beplanting naar het dorp toe 
decoratiever wordt en naar de duinweiden toe ruiger. 
Meubilair en voorzieningen krijgen in de openbare ruimte een 
natuurlijke vormgeving. Geen rood met blauwe glijbaan of oranje 
prullenbak, maar mooi vormgegeven zwart staal of blank hout. 
In de openbare ruimte kunnen ook objecten worden ontworpen die 
collectiviteit en het ontstaan van communiteit bevorderen. Deze 
objecten, follies of paviljoens kunnen naast sfeerdragers een publie-
ke functie bevatten, zoals een kinderspeelplek, een gazebo of een 
buurt-uitzichtpunt. Deze objecten moeten in hun vormgeving aan 
de duinsfeer refereren.

Duinlandschap
Recreatieve waarden bestaan uit de 
beleving van rijke, weelderige natuur. 
Soms is het er gezellig druk en er zijn 
altijd hondenuitlaatrondjes. Duinen 
dichtbij de Zeedorpen worden veel 
gebruikt voor trimrondjes na het 
eten. Zeedorpenduinen behoren 
in Noord-Holland tot de drukst 
bezochte delen van de open duinen. 
Plaatselijk ook met opzet buiten de 
paden. Er zijn vele spelmogelijkhe-
den. De cultuurhistorische waarde 
van nog actief gebruikte duinlandjes 
is groot. De aardkundige waarden 
zijn doorgaans sterk beïnvloed door 
eeuwenlang intensief gebruik. Van-
wege de nabijheid van de zee zijn er 
geen hoge archeologische waarden 
te verwachten. Maar hierop zijn 
uitzonderingen, zoals bij Noordwijk 
waar de kust is verder afgeslagen dan 
bij Wijk aan Zee en nu in Romeinse 
tijd reeds bewoond binnenduin aan 
de zeereep kan grenzen.

Voor alle normale recreatieve ge-
bruik is dit duin niet kwetsbaar, met 
uitzondering van de voortplantings-
periode van dieren. Betreding is, in 
gradiëntvorm, zelfs gewenst. Dit kan 
zowel door vee als door de mens. 
Voordeel van vee is de grote stuur-
baarheid. Mensen laten zich door 
de beheerder veel moeilijker sturen. 
Beide vormen zijn echter gewenst 
omdat ze elkaar aanvullen.
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Structuur Reliëf

In de wijk wordt enig reliëf gevormd door lichte ophogingen en verlagingen. Zo wordt aange-
sloten op het zacht ondulerend landschap van de naastgelegen duinen. Noordelijk ligt een klein 
duin met een lager duinpoeltje ernaast dat als wadi fungeert. In de dorpsas ligt ook zo’n wadi in 
de vorm van een verdiept natter gedeelte. In de landschapszone boven de wijk, onderlangs het 
bestaande duin, wordt het landschappelijk reliëf aansluitend nog sterker gedramtiseerd. Met een 
nieuw duin naast de bestaande duinen, en een grote uitgegraven natte weide met slingerende poel 
die een wadi vormt voor de hele buurt. Zo onstaat  een soort grote duinvallei.

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Structuurlijnen

De structuuropzet is zodanig dat er in de wijk ruimtelijke structuurlijnen ontstaan. Op twee belangrijke 
plekken lopen die middels openbare ruimte vanuit diep in de wijk naar het buitengebied, waarmee contact 
tussen dorp en landschap bewaard blijft (1, 2, 3). Door afstand te maken tussen de wijk en de molen (0) met 
het vakantieparkje eromheen blijft hier lucht tussen de twee ontwikkelingen en zicht op de duinen (4). Het 
parkje zelf ontneemt met zijn nieuwe recreatiebebouwing en beplanting het directe zicht op de molen. Door 
hier in de opzet van woningen toch een zichtlijn te maken (5) die zich richt op de (top van de) molen ontstaat 
er alsnog een ruimtelijke relatie die dit cultuurhistorische object respecteert en onderbouwt.

(5) 

(4) 

(0) 

(3) 

(1) 

(2) 
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rijpaden met afgestrooid asfalt, k&l in de berm

Klinker rijbaan en asfalt stoep met rollaag opgesloten
k&l in naastgelegen groen

Halfverharde paden van schelpen aan het landschap

Klinker rijbaan met groene bermen
k&l langs kavels in groen

Asfalt met grind in de toplaag
(afstrooien bij het walsen)

Halfverharde paden Parkeerhoven en parkeerstraten in split met 
versteviging (bv geogrid)

Parkeerhoven en parkeerstraten in grind met 
versteviging 

Structuur
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Wegen en paden

De wegen hebben door hun vele eenrichtingverkeer een ontspannen sfeer en zijn 
met hun informele profielen meestal meer parkachtig dan verkeerskundig. Alleen 
de tweerichtingsverkeer wegen die tot de hoofdontsluiting van de wijk behoren zijn 
in principe (deels) van klinkers. Alle overige wegen krijgen een zo landschappelijk 
mogelijk beeld, bijvoorbeeld met split afgestrooid asfalt, en paden van schelpen. Zo 
ontstaat een onderscheid tussen hoofdroute en secundaire bewegingen. In de uit-
werking van hier genoemd wensbeeld en principes is afstemming met de nutsleidin-
gen (K&L) belangrijk, dat kan tot aanpassing leiden.
De eenrichtingsverkeer ‘paden’ die alleen incidenteel- en calamiteitenverkeer toela-
ten zijn in principe van asfalt met een dikke afstrooilaag. De echte wandelpaden in 
het groen zijn van halfverharding of schelpen. De loopzones langs de hoofdontslui-
ting zijn van asfalt met een fijn split afstrooilaag. K&L lopen dan in de groene berm. 
Waar dat niet kan en deze toch onder de stoep moeten is die van halfverharding, bv 
schelpen op een niet hydraulische fundering. Soms zijn rabatstroken van gebak-
ken klinkers een optie om K&L stroken plek te geven. Langs de paden met alleen 
bestemmingsverkeer zijn geen aparte loopzones. De parkeerstraten en parkeerhoven 
zijn van grind/split op een stabilisatie laag. Mogelijk heeft de rijloper nog asfalt.

eenrichtingsverkeer
informele incidentele route

tweerichtingssverkeer
hoofdroute

tweerichtingssverkeer
insteek
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De verschillende openbare ruimte sferen geven de wijk haar landelijke en dorpse sfeer.

Het kleine duin

De kerktuin

De duinvallei

De dorpsas

Landschap
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Openbare ruimte sferen

In de wijk zijn een viertal openbare ruimten, de kerktuin, de 
dorpsas, het kleine duin en de duinvallei. De ruimten lopen in hun 
sfeer van dorps naar landschappelijk. 
Het meest dorps is de openbare ruimte bij het kerkplein. Hier wordt 
de sfeer van de kerktuin over de Heerenweg getrokken, bij voorkeur 
ook letterlijk in de verharding. Als een soort drempel remt dit ver-
keer en versterkt de pleinsfeer. De kerktuin vormt een klein accent 
van plantvakken en hagen in de landschappelijke as van de wijk. 
De openbare ruimte van de dorpsas loopt van de kerktuin naar het 
grotere landelijk gebied onderlangs de duinen. De dorpsas is een 
open gebied met een reliëf van lager en natter midden (wadi) naar 
een hoger en drogere rand. De dorpsas heeft een sfeer van landgoed 
park met natuurlijk beplanting en delen wilde weide en delen 
gemaaid. De paden zijn halfverhard (bv schelp). Er staan enkele 
bomen verspreid in de dorpsas en er is ruimte voor een kleine die-
renweide of speelweide, voor spelen en voor zitten langs de paden. 
In het hart van de wijk ligt het kleine duin. Dit is een door huizen 
omsloten plek met in het midden een ruig en avontuurlijk duin. 
Richting het open landschap gaat het hogere duin over in een lagere 
wadi, als een klein duinvalleitje. De beplanting is natuurlijk en het 
duin is zit- en speelgelegenheid voor de buurt. 
De grootste openbare ruimte ligt noordelijk van de wijk aangren-
zend aan het bestaande duingebied. Hier moet een zo natuurlijk 
mogelijke sfeer ontstaan. De weiden kunnen worden begraasd. 
Het lagere deel zal functioneren als wadi voor de hele buurt en in 
natte perioden onder water staan. Er lopen smalle halfverharde of 
gemaaide graspaden door het gebied die aansluiten op het bestaand 
padennetwerk in de duinen. Inrichting kan het beste met PWN 
afgestemd worden.De kerktuin

De kerktuin

De dorpsas

Het kleine duin

De duinvallei
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Openbare ruimte 
reageert op de 
landschappelijke 
omgeving en is op 
de verschillende 
locaties net iets 
anders. 

halfverharde padengraspaden

reliëf

bank aan het graspad

brugje over natte deel

kleine dierenweide

halfverharde paden en wilde weiden

Openbare ruimte 
De dorpsas

Landschap
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siertuintje naar het landschapbloeiende tulpen in de sierperken

graspaden naar de siertuin kerkplaats

plantvakken en bloesembomenkerkplein over de weg doorstrekken

Openbare ruimte 
De kerktuin
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Openbare ruimte 
reageert op de 
landschappelijke 
omgeving en is op 
de verschillende 
locaties net iets 
anders. 

natuurpaden

dieren in de weide

aansluiten op duinpadennetwerk

klein duin aan het water met beplantingnatuurlijke overgang naar bestaand duin

duinpoel langs de duinrand in nat seizoen

Openbare ruimte 
De duinvallei

duinpoel als waterspeelvijver

Landschap
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duinvegetatie

seringenbergje in de binnenduinsfeer 

reliëf en paden landschapsparkje in de duinsfeer

Openbare ruimte 
Het kleine duin

verblijfsplek in de duinsfeer paden sluiten aan op de omgeving bank en trap in de duinsfeer

communiteit stimulerende meubels
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tuinhekje in blank of wit geverfd hout

beukenhagen
in de rode zone en oranje zone

gemengde hagen rond de erfplaats

rozenhagen
in de blauwe , roze en paarse zone

wintergroene olijfwilg in de parkeerstraten aan 
de achtertuinen

open parkeerpoort in blank of wit 
geverfd hout

dichte parkeerpoort in blank of wit 
geverfd hout

Landschap
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Hekken en hagen

Langs alle tuinen komen hagen. De hagen zijn per sfeergebied bepaald. 
Langs de buitenrand en de dorpsas komen beukenhagen aan de 
openbare straat en wintergroene olijfwilghagen aan het achtertuinpad 
of de parkeerhof. Rond het kleine duin en in de hof komen botanische 
rozenhagen aan de straat en wintergroene olijfwilghagen aan het ach-
terpad of de parkeerhof. Op het erf komen rond de erfplaats gemengde 
hagen zoals Crataegus monogyna gemengd met Carpinus betulus en 
langs het pad naar de wijk komen weer botanische rozenhagen. De 
hagen mogen aan de voorzijde van de woning niet hoger dan 120cm 
worden. Aan de achterzijde van de kavel komen wintergroene olijfwilg 
hagen. Deze mogen manshoog worden. De hagen tussen tuin en open-
bare ruimte worden bij de bouw van de woning mee geplant, zoals de 
hagen aan de voorzijde en de achterzijde van de kavel. 
Tussen de tuinen onderling moeten eveneens (manshoge) hagen 
worden geplant, dit doen de bewoners zelf. Ook deze hagen dragen 
namelijk bij aan het groene karakter van de buurt. Er mogen dus geen 
schuttingen of andere houtconstructies tussen de tuinen komen. Mid-
dels ‘onzichtbaar’ gaas inde haag wordt de doorgang van honden en 
kinderen voorkomen. Bewoners mogen kiezen uit de hagensoorten van 
een keuzelijst. Het wordt sterk aanbevolen de eerste drie jaar alle hagen 
‘gemeenschappelijk’ te laten onderhouden. Dit is belangrijk om het 
beeld van de wijk een goede start te geven. Zo blijft de buurt een na-
tuurlijke uitstraling behouden en een ontspannen sfeer van kustwonen.
  
De meeste auto’s worden aan de achterkant van de kavels aan een 
parkeerstraat of in een gezamenlijke parkeerhof geparkeerd. Als op de 
eigen kavel vanaf de openbare straat wordt geparkeerd staan de auto’s 
altijd achter een houten hek. Het hek bepaalt zo het straatbeeld en niet 
de auto. Het hek moet een open karakter hebben en vanuit de deelsfeer 
van de wijk worden mee ontworpen. Als er aan de achterzijde wordt 
geparkeerd op de eigen kavel moet er ook een parkeerhek worden 
geplaatst in de haag. Dit hek mag een gesloten karakter hebben. 
Aan de straatzijde is er er altijd een tuinhekje voor voetgangers aan de 
voorzijde van het huis. Deze tuinhekjes zijn in hetzelfde materiaal en 
vormgeving als het eventuele parkeerhek. Voor alle huizen van dezelfde 
deelsfeer zijn de hekken hetzelfde, zo ontstaat een eenheid in samen-
hang met de hagen. Speciaal voor de wijk kunnen dan bv 3 typen 
worden ontworpen. In de buitenrand en de dorpsas zijn de hekken van 
blank hout, langs het kleine duin, op het erf en in de hof zijn de hekken 
wit geverfd. 

Een haag is wel zo’n beetje de 
oudste manier om een grens 
aan te geven. Hagen kunnen 
dienen als afbakening en 
bescherming. Hagen zijn ook 
vaak de plekken waar veel 
vogels voedsel en bescherming 
zoeken. Een haag kan ook een 
mooie achtergrond vormen 
in de tuin. Door de opkomst 
van vaak foeilelijke bouw-
markt-schuttingen heeft de 
haag het moeilijk gekregen. 
De mus is bijna uitgestorven 
door het verdwijnen van 
veel hagen. Terwijl er enkele 
tientallen jaren geleden nog 
volop van deze vogels de 
tuin bezochten. Vogels in de 
stad gebruiken hagen voor 
beschutting, bescherming en 
vinden er voedsel zoals insec-
ten en bessen. Bovendien is 
het wetenschappelijk bewezen 
dat hoe meer uitzicht er is op 
groen des te groter het gevoel 
van welzijn, bedenk maar 
eens hoe we aan het woord 
behaaglijk komen. Bovendien 
vangen hagen fijnstof op. 

Ook botanische rozen zijn 
over het algemeen goed te 
gebruiken als bloeiende haag. 
Aanbevolen botanische rozen 
zijn: Rosa rugosa ‘Roseraie 
de L’Hay’ en de Schotse roos 
( Rosa pimpinellifolia) Vol 
vitaminen
Vooral wilde rozen produ-
ceren veel rozenbottels. Het 
vlees daarvan bevat enorm 
veel vitamine C. De bottels 
van Rosa rugosa worden daar 
zelfs speciaal voor geteeld. 
Er worden vitaminerijke 
dranken mee gemaakt, ook 
in siroopvorm, en de bekende 
rozenbotteljam, waarvoor 
u op internet verschillende 
recepten kunt vinden. Rozen-
botteljam is heel makkelijk 
zelf te maken. 
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Meubels die de 
goede sfeer brengen 
maken de openbare 
ruimte compleet.

meubels in binnenduinsfeer

meubels in duinsfeer
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Binnen de verschillende sfeergebieden is de architectuur net iets 
anders. Het straatmeubilair moet met de verschillende sferen onder-
steunen. 
In dit sfeergebied direct aan de open weiden naar de duinen is het 
straatmeubilair natuurlijk met onbewerkt houten hekjes en meubels 
dat mooi aansluit bij de rieten kappen en de in de winter bruinver-
kleurende beukenhagen. 
De openbare ruimte in de sfeergebieden verder van de kust straalt 
een binnenduin sfeer uit met sierlijke of wit geschilderde hekjes en 
meubilair.
Het geselecteerde meubilair vormt per sfeer een familie in stijl, 
materiaal en kleur. Lichtmasten passen bij de hekjes en hekjes bij 
de bankjes en bankjes bij de prullenbakken etc. Maar ook de naam-
bordjes van de straten en de wegwijsborden passen in de stijl.
Het straatmeubilair moet vooral ook een bijdrage leveren aan het 
buurtgevoel van de kustwoonbuurten. Het gaat dus naast passende 
vormgeving bovenal om de juiste gebruiksfunctie. 
Het straatmeubilair moet communiteit faciliteren, contact, collectief 
en connectie stimuleren. 
Een lange tafel met banken, een stookplaats, een terras met stoeltjes 
en lampjes in de boom, een schommelbank of -ligbed, een klein 
openluchttheater. Alsof naast je privetuin de hele buurt één grote 
gedeelde tuin is. 

Buurtmeubilair

So we created this huge scope 
that also included fences 
and street signs and all the 
markings on the retail and 
municipal buildings.
The manhole cover had this 
motif of a boy on a bike with 
a tree and a dog that seemed 
to be very “American small 
town” in feel. Tracy had that 
kid on the bike, so we thought 
we should just adapt that 
manhole cover into the town 
seal and indeed that became 
the symbol for Celebration, 
Florida. The boy got changed 
to a girl with a ponytail 
because one of the executives 
at the development company 
had four daughters, so he 
wanted a girl on the bike in-
stead. There’s also a Celebra-
tion wristwatch with the girl 
on a minute hand and a dog 
on the second hand. We came 
up with the theory behind 
how we’d organize things—
what would look alike and 
give the town a certain iden-
tity, as well as what would 
vary. We decided that all the 
basic infrastructure elements 
of the town, everything that 
would have been built by the 
department of public works, 
would use the same typeface 
family because it was all 
coming out of the same sign 
shop to a certain degree.

(How Michael Bierut Branded 
Celebration, Florida)
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Openbare ruimte 
planten ruig duinPlanten die in de meer 

verwilderde natuur
van de landschappelijke 
plekken in de buurt voor-
komen

STRUIKEN
in parken en langs randen

1
Prunus spinosa, 
Sleedoorn bloeit van maart tot 
april. Vruchten vanaf augus-
tus, ze zijn pas lekker nadat 
de vorst eroverheen geweest is. 
De vruchten worden verwerkt 
tot jam en brandewijn, bij-
voorbeeld slivovitsj. Sleedoorn 
verdraagt goed droogte en is 
zeer windbestendig. Voedsel-
boom voor bijen, vlinders en 
goede neststruik voor vogels; 

2
Crataegus monogyna
 In de loop van de lente, ge-
durende de maanden april en 
mei zie je na de bloei van de 
Sleedoorn de eenstijlige mei-
doorn bloeien met prachtige 
witte bloemen. Wordt tot 4,5 
m hoog. De struik vertakt bij 
de grond en heeft een lage 
kroon.

3 
Hippophaea rhamnoides, 
Duindoorn is zeer goed bestand 
tegen zand en zout , hij pro-
duceert ook zeer vitaminrijke 
besjes ( Vitamine C, E) die als 
het winter wordt kunnen gisten 
en vogels dronken voeren. Goed 
winterhard, goede waardplant 
voor vlinders

4
Cytisus scoparius
Brem is zeer decoratieve, 
struikvormige plant van 0,6 
tot 2 meter hoog, die bloeit 
in mei en juni. Ze komt zeer 
algemeen voor in het midden, 
oosten en zuiden van het land 
en vrij algemeen in de duin-
gebieden. Ze groeit op allerlei 
droge, kalkarme, vaak omge-
werkte grond. 

BOMEN
in parken en straten

1
Betula papyrifera, 
De papierberk een meerstam-
mige boom die 15-20 m hoog 
wordt en een roomwitte schors 
heeft die in vele dunne witte 
stroken afschilfert, mooie bast, 
luchtige boom.

2
Populus alba, witte abeel, 10 
m, zilvergrijze bast, ruisende 
blaadjes donkergroen aan de 
bovenzijde en viltig krijtwit 
aan de onderkant. Houdt van 
een standplaats in volle zon 
of halfschaduw en een goed 
gedraineerde ietwat vochtige 
bodem. Is zeer winterhard, 
goed zeewind en luchtvervui-
ling tolerant en is zeer geschikt 
voor de aanleg van windsin-
gels en landschappelijke be-
planting.

3 
Quercus Robur
De zomereik is zeer variabel 
van groeivorm. In vrije stand 
vertakt de stam zich meestal 
spoedig en vormt op den duur 
een brede, losse kroon van 
zware, vaak grillig kronkelen-
de takken. Op arme bodems 
groeien eiken langzaam. Op 
vruchtbaarder en voldoende 
vochthoudende bodems groei 
kunnen ze flinke afmetingen 
bereiken. Veel wilde dieren 
eten de eikeltjes. Eekhoorns en 
Vlaamse gaaien verzamelen 
de vruchten en verstoppen ze 
als wintervoorraad.
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Helmgras (Ammophila) 
Duinriet(Calamagrostis)
Schapengras (Festuca) 
Zwenkgras (Festuca) 
Engels gras (Armeria)
Reuzenvedergras (Stipa)
Pijpenstrootje (Molinia) 
Kruipwilg (Salix repens)
Anijsplant (Agastache)
Muurbloen (Erysimum)
Beemdkroon (Knautia)
Kattenkruid (Nepeta)
Vetkruid (Sedum)
Brandkruid (Phlomis)
Russische Salie (Perovskia)
Toorts (Verbascum)
IJzerhard (Verbena)
Teunisbloem (Oenothera) 
Duizendblad (Achillea) 
Fijnstraal (Erigeron glaucus) 
Blauwe distel (Eryngium) 
Kardinaalsmuts (Euonymus)
Slangenkruid (Echium) 
Kogeldistel (Echinops) 
Zeelavendel (Limonium) 
Parelzaad (Lithodora) 
Vuurpijl (Kniphofia) 
Lavendel (Lavandula)
Heiligenbloem (Santolina) 
Lijmkruid (Silene maritima) 
Ezelsoren (Stachys) 
Gele zonnehoed (Rudbeckia) 
Tijm (Thymus) 
Goudaardbei (Waldsteinia)
Zeekool (Crambe maritima) 
Kruipwilg (Salix repens)
Kamperfoelie (Lonicera)
Berk (Betula)
Duinroos (R. pimpinellifolia) 
Egelantier (Rosa rubiginosa) 
Rimpelroos (Rosa rugosa)
Vlinderstruik (Buddleia)
Veldesdoorn (Acer campestre) 
Am. sering (Ceanothus) 
Kornoelje (Cornus) 
Brem (Cytisus) 
Olijwilg (Elaeagnus) 
Duindoorn (Hippophae) 
Jeneverbes (Juniperus) 
Wilde liguster (Ligustrum) 
Schijnhulst (Osmanthus) 
Den (Pinus) 
Laurierkers (Prunus) 
Steeneik (Quercus ilex) 
Meelbes (Sorbus aria) 
Sneeuwbal (Viburnum) 

BERMPLANTEN
in grasbermen.

1
Salix repens, 
kruipende wilg: kan als 
bodembedekker fungeren. 
Daardoorheen komen vanzelf 
grasjes op. Hij kan goed tegen 
droogte. Bloeit in april en mei 
met katjes. Komt voor op natte 
tot droge zandgrond. Vanwege 
zijn uitgestrekte wortelstelsel 
wordt de struik ook aange-
plant in zandverstuivingen

2
Salix rosmarinifolia, roze-
marijnwilg, Een kleine sier-
wilg met hele smalle grijs-groe-
ne glimmende blaadjes die 
lijken op rozemarijnblad. 
Groeit goed op praktisch alle 
grondsoorten, zelfs op een 
arme grond. De bolvormige 
kruipwilg kan tot 100 cm hoog 
worden. In de lente bloeien de 
katjes.

3
Perovskia 
-Russische salie , bladverlie-
zende halfstruik met mooie 
grijsgroene bladeren en straal-
vormige blauwe klein bloem-
pjes, einde zomer en herfst. 
Goed winterhard 

4
Ammophila arenaria, 
Helmgras is een bladverliezend 
siergras met grijsgroene blade-
ren die in de herfst geelbruin 
verkleuren. Bloeit in juni en 
juli met decoratieve bloema-
ren. Houdt van halfschaduw 
en een goed doorlaatbare 
grond. De plant is zeer goed 
winterhard, droogtetolerant, 
zeewind tolerant en verdraagt 
ook goed luchtvervuiling. Ge-
schikt voor groepsbeplanting 
en onderhoudsarme tuinen. 
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Planten die in de meer 
sierlijke plekken dichter 
bij het dorp in de buurt 
voorkomen

STRUIKEN
in parken en langs randen

1
Prunus spinosa, 
Sleedoorn bloeit van maart tot 
april. Vruchten vanaf augus-
tus, ze zijn pas lekker nadat de 
vorst eroverheen geweest is. De 
vruchten worden verwerkt tot 
jam en brandewijn. Sleedoorn 
verdraagt goed droogte en is 
zeer windbestendig. Voedsel-
boom voor bijen, vlinders en 
goede neststruik voor vogels; 

2
Syringa vulgaris 
Seringen zijn bijzonder betrouw-
bare, bladverliezende sierstrui-
ken die in de lente bloeien met 
heerlijk geurende bloemtrossen 
met enkelvoudige of dubbele 
bloempjes. Standplaats - volle 
zon, lichte schaduw, zanderige 
tot grindachtige bodem, géén 
zware klei. Goed winterhard en 
zeewind tolerant.

3
Corylus avellana, 
Hazelaar, in bosranden, stru-
welen en hagen is een van de 
opvallende struiken de Haze-
laar. Het is de eerste planten-
soort uit onze wilde flora die 
in het jaar begint te bloeien. 
De hazelnoten worden niet 
alleen door mensen gegeten, 
maar vormen een belangrijke 
voedselbron in de winter voor 
een aantal soorten dieren. 

4
Rosa pimpinellifolia
Duinroos 
De roos die veel voorkomt in 
het natuurgebied op droge, 
matig voedselrijke, meestal 
kalkhoudende grond op duin-
hellingen, onder struikgewas en 
op heidevelden. De bloem is wit. 
De bottels zijn rond en plat en 
kleuren van bruinrood via don-
kerpaars naar zwart. Bevatten 
veel vitamine C. 

BOMEN
in parken en straten

1
Acer campestre, 
Veldesdoorn, is meestal een 
struik, zelden een boom die 
10 à 12 m hoog en 10 m breed 
kan worden. Uitzonderlijk 
bereikt een boom een hoogte 
van 25 m. Het is een traag 
groeiende soort die 200 tot 300 
jaar oud kan worden. Heeft 
een mooie herfstkleur en een 
bijzondere stam.

2
Quercus robur, 
De zomereik is zeer variabel 
van groeivorm. In vrije stand 
vertakt de stam zich meestal 
spoedig en vormt op den duur 
een brede, losse kroon van 
zware, vaak grillig kronkelen-
de takken. Op arme bodems 
groeien eiken langzaam. Op 
vruchtbaarder en voldoende 
vochthoudende bodems groei-
kunnen ze flinke afmetingen 
bereiken. Veel wilde dieren 
eten de eikeltjes. Eekhoorns en 
Vlaamse gaaien verzamelen 
de vruchten en verstoppen ze 
als wintervoorraad.

4 
Robinia pseudo-acacia, 
Acacia, 12 m, luchtige boom, 
grillige vorm. Mooie verschij-
ning met mooie bloemen. 
Goed tegen vervuiling bestand.
Door zijn wortelgestel is robi-
nia een goede zandbinder op 
hellingen. De boom bloeit in 
mei, juni en juli. De bloemen 
zijn wit en vormen 10 tot 
20 cm lange, sterk geurende 
trossen. De nectar kan 35 tot 
59% suiker bevatten waardoor 
de boom veel bijen lokt. De 
acaciahoning is vloeibaar en 
geurig.

Openbare ruimte 
planten sierlijk duin

Landschap
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Bol- en knolgewassen 
Schapengras (Festuca) 
Zwenkgras (Festuca) 
Engels gras (Armeria)
Reuzenvedergras (Stipa)
Pijpenstrootje (Molinia) 
Kruipwilg (Salix repens)
Anijsplant (Agastache)
Muurbloen (Erysimum)
Beemdkroon (Knautia)
Kattenkruid (Nepeta)
Vetkruid (Sedum)
Brandkruid (Phlomis)
Russische Salie (Perovskia)
Toorts (Verbascum)
IJzerhard (Verbena)
Teunisbloem (Oenothera) 
Duizendblad (Achillea) 
Fijnstraal (Erigeron glaucus) 
Blauwe distel (Eryngium) 
Kardinaalsmuts (Euonymus)
Slangenkruid (Echium) 
Kogeldistel (Echinops) 
Parelzaad (Lithodora) 
Vuurpijl (Kniphofia) 
Lavendel (Lavandula)
Heiligenbloem (Santolina) 
Lijmkruid (Silene maritima) 
Ezelsoren (Stachys) 
Gele zonnehoed (Rudbeckia) 
Tijm (Thymus) 
Goudaardbei (Waldsteinia)
Zeekool (Crambe maritima) 
Kruipwilg (Salix repens)
Kamperfoelie (Lonicera)
Berk (Betula)
Duinroos (R. pimpinellifolia) 
Egelantier (Rosa rubiginosa) 
Rimpelroos (Rosa rugosa)
Vlinderstruik (Buddleia)
Veldesdoorn (Acer campestre) 
Am. sering (Ceanothus) 
Kornoelje (Cornus) 
Brem (Cytisus) 
Olijwilg (Elaeagnus) 
Jeneverbes (Juniperus) 
Wilde liguster (Ligustrum) 
Schijnhulst (Osmanthus) 
Laurierkers (Prunus) 
Steeneik (Quercus ilex) 
Meelbes (Sorbus aria) 
Sneeuwbal (Viburnum) 

BERMPLANTEN
in grasbermen.

1
Ajuga reptans. 
Kruipend zenegroen, bloeit 
met violetblauwe bloemetjes in 
mei-juni. 5 tot 10 cm hoog.
Het blad van Ajuga reptans 
blijft vaak groen in de winter.
De standplaats van Ajuga rep-
tans dient zonnig te zijn maar 
lichte schaduw wordt ook 
verdragen. Bodembedekker.
Inheems en komt van origine 
in de binnenduinrand langs de 
Noordzeekust voor.

2
Rosa canina
Hondsroos die het meest in de 
Nederlandse natuur voorkomt. 
De bloem is roze tot wit. De 
bottels zijn ovaal of rond en 
oranjerood van kleur. Erg lekke-
re bottels om jam van te maken. 
Haag van 1.5 m. Snoeien in de 
winter.

3
Knautia arvensis
Beemdkroon is algemeen voor-
komend, maar sterk afgeno-
men. Beemdkroon is een vaste 
plant. De plant wordt 15-60 
cm lang en heeft grijsgroene 
bladeren. Beemdkroon bloeit 
met lila bloemen vanaf juni 
tot de herfst. Ook komen soms 
witte of gele bloemen voor.
Beemdkroon komt in de bin-
nenduinrand voor.

4
Alcea rosea
Stokroos bloeit in de zomer 
van juni tot augustus met 
lange bloemstengels van 1-1,5 
m hoog. Tijdens de bloei trekt 
de plant bijen en hommels 
aan. De stokroos kan zichzelf 
uitzaaien. 
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Duin Binnenduin

Kleine tuinbomen
Bomen van de derde grootte 
die op kavels met voldoende 
ruimte in de hoek van de 
kavel worden geplant.

1

2

4 4

3

5

6

7

1 Pyrus salicifolia 
Wilgbladige peer, takken han-
gen in een ruime boog sierlijk 
over naar de grond. Vraagt 
een plek in de zon, op goed 
doorlatende grond. 4 m, grijs
blad, sierlijke vorm.

2 Crataegus monogyna
De Eenstijlige meidoorn 
wordt tot 4,5 m hoog en kan 
bij uitzondering tot 10 m 
hoog worden. De plant heeft 
circa 1 cm grote appelachtige 
vruchten met één pit. Ze zijn 
eivormig. Rijpend verkleuren 
ze van groen tot donkerrood.

3 Euonymus europaeus 
Kardinaalsmuts is een blad-
verliezende inheemse heester, 
een sieraad in de tuin, vooral 
in herfst en winter. Vogels zijn 
dol op de prachtige bessen! Als 
het niet te hard vriest, blijven 
de vruchtjes aan de boom en 
zijn dan een sieraad voor de 
steeds kaler wordende tuin.tot 
5 m hoog. 

4 Amelanchier lamarckii of 
krentenboompje, meerstam-
mige sierheester. De bloei 
valt in april-mei. Na de bloei 
worden zwartblauwe eetbare 
besjes gevormd (de krenten). 
De besjes worden graag door 
vogels gegeten.
In het najaar een prachtige 
oranjerode herfstkleur. Hoogte 
kan 4 tot 6 meter bedragen.

5 Malus toringo, 5 m, gele 
appeltjes, witte bloesem, 
natuurlijke uitstraling, goed te 
snoeien.

6 Crataegus laevigata / 
‘Paul’s Scarlet’, meidoorn, 
wit of roze, 6m, meerstammig 
verkrijgbaar

7 Magnolia soulangeana 
Deze bladverliezende magno-
lia is onderhoudsarm, behoeft 
weinig snoei. Van april tot 
mei bloeit deze Magnolia met 
heerlijk geurende, witte tot 
rozige, opgaande bloemen met 
een rozepaarse voet. Kan aan 
de kust, mits enigszins beschut. 
Standplaats in volle zon of 
lichte schaduw.
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Keuzestruiken

Duin Binnenduin

Struiken die op de kavel 
waar maar enigszins ruimte 
is aan de openbare tuinzijde 
worden geplant. 

1

2

3

4

5

6

1 Viburnum carlcephalum
Sneeuwbal is rijkbloeiend met grote 
ronde geurende bloemen , rozerode 
bloemknoppen, witte bloemen, breed 
opgaande vorm, max hoogte 3 m , 
bloeiperiode mei, goed winterhard 

2 Hippophaea rhamnoides, 
Duindoorn is zeer goed bestand te-
gen zand en zout , hij produceert ook 
zeer vitaminerijke besjes ( Vitamine 
C, E) die als het winter wordt kun-
nen gisten en vogels dronken voeren. 
Goed winterhard, goede waardplant 
voor vlinders

3 Rosa pimpinellifolia
Duinroos die veel voorkomt in het 
natuurgebied op droge, matig voed-
selrijke, meestal kalkhoudende grond 
op duinhellingen, onder struikgewas 
en op heidevelden. De bloem is wit. 
De bottels zijn rond en plat en kleu-
ren van bruinrood via donkerpaars 
naar zwart. Bevatten veel vitamine 
C. Dichte haag tot 1m. Snoeien in 
de winter. 

4 Rosa canina
Hondsroos die het meest in de 
Nederlandse natuur voorkomt. De 
bloem is roze tot wit. De bottels zijn 
ovaal of rond en oranjerood van 
kleur. Erg lekkere bottels om jam van 
te maken. Haag van 1.5 m. Snoeien 
in de winter.

5 Syringa vulgaris 
Seringen bladverliezende sierstrui-
ken die in de lente bloeien met 
heerlijk geurende bloemtrossen met 
enkelvoudige of dubbele bloempjes. 
Standplaats - volle zon, lichte scha-
duw, zanderige tot grindachtige 
bodem, géén zware klei. Goed win-
terhard en zeewind tolerant.

6 Buddleia 
Zomerbloeiers, met de heerlijk 
geurende, vaak langwerpige bloem-
pluimen lokken ze talloze vlinders 
en bijen.
Goed luchtvervuiling en zeewind 
tolerant en zullen dus ook in de 
kustregio en stedelijk milieu goed 
gedijen. 
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Natuurtuinen
Planten die in een meer 
verwilderde duinnatuur
tuin kunnen staan.

Landschap

Helmgras (Ammophila) 
Duinriet(Calamagrostis)
Schapengras (Festuca) 
Zwenkgras (Festuca) 
Engels gras (Armeria)
Reuzenvedergras (Stipa)
Pijpenstrootje (Molinia) 
Anijsplant (Agastache)
Muurbloen (Erysimum)
Beemdkroon (Knautia)
Kattenkruid (Nepeta)
Vetkruid (Sedum)
Brandkruid (Phlomis)
Russische Salie (Perovskia)
Toorts (Verbascum)
IJzerhard (Verbena)
Teunisbloem (Oenothera) 
Duizendblad (Achillea) 
Fijnstraal (Erigeron glaucus) 
Blauwe distel (Eryngium) 
Kardinaalsmuts (Euonymus)
Slangenkruid (Echium) 
Kogeldistel (Echinops) 
Zeelavendel (Limonium) 
Parelzaad (Lithodora) 
Vuurpijl (Kniphofia) 
Lavendel (Lavandula)
Heiligenbloem (Santolina) 
Lijmkruid (Silene maritima) 
Ezelsoren (Stachys) 
Gele zonnehoed (Rudbeckia) 
Tijm (Thymus) 
Goudaardbei (Waldsteinia)
Zeekool (Crambe maritima) 
Kruipwilg (Salix repens)
Wilde kamperfoelie (Lonicera)
Berk (Betula)
Duinroos (Rosa pimpinellifolia) 
Egelantier (Rosa rubiginosa) 
Rimpelroos (Rosa rugosa)
Vlinderstruik (Buddleia)
Veldesdoorn (Acer campestre) 
Amerikaanse sering (Ceanothus) 
Kornoelje (Cornus) 
Brem (Cytisus) 
Olijwilg (Elaeagnus angustifolia) 
Duindoorn (Hippophae) 
Jeneverbes (Juniperus) 
Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
Schijnhulst (Osmanthus) 
Den (Pinus) 
Laurierkers (Prunus laurocerasus) 
Steeneik (Quercus ilex) 
Meelbes (Sorbus aria) 
Sneeuwbal (Viburnum) 
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De haag kan tussen de tui-
nen als afscheiding dienen. 

3

2

1

Botanische rozen zijn goed geschikt 
om hagen van te maken.
Aanbevolen botanische rozen zijn: 
Rosa rugosa ‘Roseraie de L’Hay’ of 
‘Hansa’ en de Schotse roos Rosa 
pimpinellifolia 

1 
Rosa rugosa Alba
Rimpelroos is een sterke, wilde 
rozensoort die uitstekend geschikt is 
voor het gebruik als haagplant. Deze 
roos kan goed worden gesnoeid en 
is zouttolerant. De bloem is wit met 
een geel hart en geurt heerlijk, bloei 
6-9. De bottels zijn rond en plat en 
oranjerood van kleur. Lekkere bottels 
om jam van te maken. Deze jam is 
rijk aan vitamine C. Verder bevat 
een rozenbottel caroteen, vitamine 
B1 en vitamine B2. 
Maakt een goede dichte losse haag 
van 1.5-2 m. Snoeien in de winter.

2
Elaeagnus ebbingei 
Olijfwilg, Zilverbes
De Olijfwilg of Zilverbes is een 
schitterende bladhoudende haag-
plant die goed tegen wind en zoute 
omstandigheden kan. Het is één van 
de weinige groenblijvende heesters 
die goed groeit aan de kust. De Olijf-
wilg bloeit in de herfst en krijgt dan 
witte bloemen. Na de bloei ontwik-
kelt deze schitterende heester rode 
bessen met een zilverachtige gloed. 
Wanneer de Olijfwilg vaak gesnoeid 
wordt zullen meestal geen bloemen 
of bessen verschijnen. De Olijfwilg is 
prima geschikt voor het maken van 
hagen. De maximale hoogte van een 
haag van Olijfwilg is ongeveer 1,60-
1,80 meter.

3
Fagus sylvatica
Groene beuk of beukenhaag heeft 
een groen blad, glad van structuur. 
Een van de belangrijkste eigenschap-
pen van beuk is dat de bladeren in 
het najaar bruin worden, maar niet 
afvallen. De verdroogde bladeren 
blijven heel de winter aan de beuk 
hangen, en vallen pas af begin mei, 
net voor de nieuwe bladeren uitlo-
pen. Net daarom is beuk een goed 
alternatief voor een coniferenhaag: 
de haag sluit heel het jaar rond mooi 
af.
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Het huis

Architectuurtypen 

Basishuis met variaties in kap

Duinvilla

Dezelfde basis grote ramen naar de tuin

Kleine verschillen op de verdieping in ramen

Duinchalet Binnenduinvilla Erfhuis Hofwoning

Andere kopgevels en daken
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De huizen in de wijk krijgen een bijzondere, bij het gebied passende kustar-
chitectuur. Er wordt een architectuur gevraagd die geïnspireerd is op be-
staande architectuurstijlen die in het duin- en het binnenduinlandschap veel 
voorkomen, maar wel een moderne vertaling daarvan geeft. De architectuur 
moet bovendien de verschillende bijzondere sferen in de wijk versterken. 
Het zoeken is om binnen het moderne bouw- en ontwikkelproces, dat in 
principe neigt naar uniformiteit en middelmatigheid, op een slimme manier 
toch variëteit en bijzonderheid te krijgen. In een nader uit te werken ‘archi-
tectuur bouwdoos’ moet dit gestalte krijgen.

De verschillende architectuurtypen kunnen in principe allemaal eenzelfde 
basis hebben die door toevoeging van een specialiteit meer specifiek worden. 
Materialisatie en kleurgebruik kunnen dat verschil aanzetten. Zo kan in een 
betaalbare herhaling toch een bijzondere variatie ontstaan. Zeker binnen de 
Egmondse woningmarkt die minder ‘ruimte geeft’ dan die van bv Bergen 
of Bloemendaal is een dergelijke creatieve modulair systeem een kansrijke 
insteek. Vanuit een nagenoeg gelijke begane grond kan met een bescheiden 
variatie op de verdieping al een andere uitstraling per architectuurtype ont-
staan. De grootste zichtbare verschillen in type kunnen op de dakverdieping 
worden gemaakt. Per sfeergebied kan de basiswoning daar zijn belangrijkste 
specialiteit hebben, gestuurd vanuit de inspiratiesferen voor de architectuur. 
Dit is bijvoorbeeld een typische dakvorm met schoorsteen, een bijzondere 
kopgevel, een stoer raster van balkons of een rieten dak. De verschillende 
architectuurtypen worden gebruikt om de verschillende sferen te versterken 
in de wijk. Zo ontstaat per sfeer een samenhangend architectuurbeeld. 

Vanuit de inspiratie architectuur in duin en binnenduin onderscheiden we de 
volgende architectuurtypen: 

De Duinvilla

Het Duinchalet 

De Binnenduinvilla

De Erfhuizen 

De Hofwoningen

Architectuurtype van het huis

Een huis is een bouwwerk 
waarin mensen kunnen 
wonen. Hier gaat het om 
een (deel van een) gebouw 
dat muren rondom een 
binnenruimte heeft, even-
als een dak. Een huis biedt 
bescherming tegen neer-
slag, wind, extreme tempe-
raturen en tegen mogelijk 
binnendringende mensen 
of dieren. De binnenruimte 
in het huis is vaak verdeeld 
in verschillende kamers en 
een keuken. Veel huizen 
hebben ook een gang, 
een trap, een zolder of 
een kelder. Vaak hebben 
mensen bij het huis een 
tuin, vroeger ook wel een 
erf. Luxueuzere huizen 
hebben een garage, of zelfs 
een bijkeuken.
Een huis heeft ten minste 
één ingang, meestal in de 
vorm van een deur of een 
poort. De meeste huizen 
hebben ook ramen. In de 
moderne Westerse wereld 
besteden mensen veel tijd 
en geld aan hun woning. 
Niet alleen wordt het vaak 
fraai ingericht en goed 
onderhouden (het schoon-
maken wordt huishouden 
genoemd), er wordt ook 
veelvuldig verbouwd, 
waarbij bijvoorbeeld de 
keuken of badkamer wordt 
vernieuwd of een uitbouw 
wordt aangebouwd, bij-
voorbeeld een serre.
Bron: Wikipedia.
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Het huis

Materiaalgebruik

Echte duinsfeer met zwart hout

Natuurlijke sfeer met mooi verkleurend hout

Combinatie van materialen geeft dorpse variatie
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Binnen de wijk kunnen op een aantal manieren de toepassing 
van materialen en kleuren worden bepaald. Zo kan voor de hele 
wijk eenzelfde materiaal en kleur worden vastgesteld, waarmee de 
variatie tussen de woningen alleen voortkomt uit de verschillen in 
architectuurstijl; dit wordt waarschijnlijk te streng en saai. Er kan 
ook per sfeergebied een materiaal en kleur worden vastgesteld zodat 
elk sfeergebied een andere ’kleur’ krijgt; hier missen we nog steeds 
individualiteit en afwijkingen. Er kan daartoe ook een materiaallijst 
worden gemaakt waaruit toekomstige bewoners zelf een combinatie 
van materialen en kleuren kunnen kiezen; dan ontstaat mogelijk 
een te grote bontheid door de hele wijk heen die het geheel weer 
monotoon maakt, of misschien komen sommige bijzonderheden 
juist helemaal niet meer voor. 
Ons voorstel is daarom een materiaal- en kleurlijst per sfeergebied 
op te stellen waar architecten en eventuele zelfbouwers uit kunnen 
kiezen. Zodoende ontstaat per sfeergebied een samenhang tussen 
architectuurstijl en materiaalgebruik, maar toch ook een zekere 
variatie en de mogelijkheid om in een ‘persoonlijk’ huis te wonen. 
Bovendien kan in een zorgvuldig samengestelde materiaallijst per 
sfeergebied ook de samenhang tussen de sfeergebieden onderling 
worden geborgd. 
Door het werken met architectuurtypen en kleur/materiaallijsten 
ontstaat sfeerverschil en tegelijk samenhang in de wijk, een effect 
dat nog zal worden versterkt door de inrichting van de openbare 
ruimte en de voortuinen. 

Dominant gevelmateriaal voor de huizen is hout of gelijkaardig 
houtachtig materiaal, wat direct een kustsfeer oproept. Mooi ver-
kleurend hout kan zorgen voor een meer natuurlijke sfeer, zwart 
hout voor een echte duinsfeer en ‘cape cod’ geïmpregneerd of met 
kleur fabrieksgebeitst of geolied hout (25 jaar garantie tegenwoor-
dig) zorgt voor vrolijke ‘coastal’ frisheid. Combinaties van hout 
met steen en stuc en zelfs metaal als bijmateriaal kunnen ook goed 
passen. 

Materiaal en kleur
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Het huis

Basishuis met variaties in extra’s

Basishuis duinvilla
met schoorsteendak 

Basishuis duinchalet met 
schoorsteendak 

...met veranda 

...met veranda 

...met veranda en 
verandabalkon

...met serre en 
veranda

...met serre, verandabalkon 
en garage

...met garage

...met dubbele garage en 
loggia

...met garage en terras

Een aanbouw aan een 
woning, die grotendeels uit 
glas bestaat heet een serre. 
Door de stralingswarmte van 
de zon kan de temperatuur 
snel oplopen, waardoor de 
serre een aangenaam vertrek 
wordt. Een serre wordt ook 
wel wintertuin genoemd als 
deze voor de winteropslag 
van kuipplanten wordt 
gebruikt.
Een loggia is een open ruimte 
of galerij, vroeger door zuilen 
of pilaren gedragen. De log-
gia is soms voorzien van een 
borstwering of balustrade.
De loggia kan zowel in een 
gebouw zijn opgenomen als 
er los van staan. Een moder-
ne variant op de inpandige 
versie komt men nog vaak 
tegen: een balkon dat binnen 
het (schuine) dakvlak valt 
wordt ook loggia genoemd.
Frans balkon is een stel naar 
binnen draaiende deuren 
op de verdieping van een 
gebouw. Aan de buitenzijde 
bevindt zich voor de deuren 
een smalle richel en een hek-
werk of balustrade. Wanneer 
de deuren geopend worden 
voorkomt dit hekwerk dat 
personen naar buiten val-
len. .
Balkon is een platform aan 
de gevel voorzien van een 
balustrade of borstwering en 
toegankelijk uit de daaraan 
grenzende binnenruimte door 
middel van een deur.
Een balkon is bedoeld om 
buiten te verpozen zonder de 
verdieping te verlaten.
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Wonen aan een prachtig landschap is niet altijd gelijk aan uitzicht 
vanuit de woning op dit prachtige landschap. De woonruimte 
bevindt zich vaak op de begane grond, achter een haag of parkeer-
plaats. Daarom kunnen per woning nog extra’s worden toegevoegd 
zoals een veranda, overdekt balkon, carport, garage, loggia, koekoek 
of dakterras.
Helaas is het weer in Nederland niet altijd even mooi. Een veranda 
is dan een uitkomst, idealiter heeft elke woning er één. Niet alleen 
geeft een veranda een echte kustsfeer aan het huis, het is ook een 
handige huis- en tuinruimte. Mits de veranda groot genoeg is en 
een echte binnen-buitenkamer vormt, kun je hier het hele jaar rond 
van je tuin en het landschap genieten. De veranda is een informele 
semi-privé ruimte; op de veranda mag je gezien worden en maak je 
een praatje met je buren die langs lopen. Goed voor het communi-
teitsgevoel. 
Een balkon, loggia of serre op de verdieping geeft prachtig uitzicht 
over de landschappelijke buitenruimten en op de meeste plekken in 
de wijk ook over de duinen. Deze bijzondere binnen-buitenruimten 
versterken het contact met het landschap en trekken de kustland-
schappelijke sfeer het huis in. Elk huis moet daarom idealiter min-
stens één dergelijk ruimtelijke accentvolume op de verdieping heb-
ben, liefst langs meerdere gevels. Door balkons afsluitbaar te maken 
met luiken en /of glas kunnen ze nog beter werkelijk als verlengstuk 
betrokken worden bij de leefruimten van het huis.

De specialiteiten en extra’s kunnen worden aangeboden in een be-
perkte bouwdoos waaruit vrij gekozen kan worden. Zo ontstaat een 
eenheid in de verscheidenheid.

De extra’s

Een veranda…. Het staat 
al heel lang bovenaan het 
wensenlijstje van veel men-
sen. Met een veranda kan 
je heerlijk ‘s avonds buiten 
zitten, ook al wordt het kou-
der. Kunnen de deuren open 
blijven als het regent. Worden 
de laarzen van de kinderen 
bij de achterdeur niet nat. 
Hoeven de gordijnen in de 
zomer niet dicht om de zon 
buiten te houden. Kan je lang 
buiten blijven tafelen, zeker 
met een buitenhaard. 
Een aanbouw aan een 
woning, meestal slechts een 
afdak steunend op houten 
palen, wordt vaak al een 
veranda genoemd. Een 
goede veranda vormt echter 
een ‘tuinkamer’. Eventueel 
afsluitbaar tot serre in de 
winter. Een extra leefruimte 
die zelfs binnenshuis een 
“outdoor-gevoel” oproept. 
Het is ook mogelijk een 
veranda te bouwen op het 
dak van een bestaand volu-
me. En nóg een spectaculair 
alternatief: de veranda met 
twee verdiepingen. Voor 
elke omgeving zijn er talloze 
mogelijkheden. 
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Het huis

Romantische expressieve duinvilla

Strakkere expressieve duinvilla

Monoliete duinvilla

Moderne expressieve duinvilla

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef

la4sale 2021 50



Het duinvilla type komt in de hele wijk voor maar vormt 
met name de rand langs het buitengebied. Hier maakt de 
wijk zijn gezicht naar het landschap. De architectuur van de 
woningen moet op deze uitgelezen positie reageren. Arche-
type voor de stijl is de expressieve duinvilla met bijzondere 
rieten kap. De rieten kap heeft een bijzonder volume, dat 
het aanzicht van de rij huizen speels en bijzonder maakt. 
De kappen kunnen een opvallende schoorsteen of een bij-
zondere koekoek krijgen. De kap is het ‘piece de resistance’ 
van deze rieten duinvilla. De vorm van de kap is vrij en het 
huis mag romantisch of strakker in belijning zijn. De gevel 
heeft een houten kop of bovenkant en mogelijk een stuc of 
steen onderkant. De houten kop kan van zwart of naturel 
hout zijn. Binnen het natuurlijk spectrum (witten bruinen 
grijzen zwarten) zijn combinaties mogelijk. De ramen zijn 
groot en modern. 
Als bijzondere buitenruimten aan het huis zijn er balkons, 
loggia’s, veranda’s, erkers en garages. Met name langs de 
buitenrand is het uitzicht vanaf de verdieping spectaculair. 
Daarom zijn buitenruimten op de verdieping eigenlijk een 
must voor de duinvilla. Het erkerbalkon, het garagebalkon 
of het verandabalkon zijn dan ook een zeer wenselijk on-
derdeel van de duinvilla. Net als de rieten kap.
Omdat riet voor de hele reeks in deze markt waarschijnlijk 
niet haalbaar is kan de rieten duinvilla ook vertaald worden 
naar de ‘monoliet’. Een huis dat weliswaar in vorm en 
materiaal nog steeds expressief is, maar in kleur juist heel 
bescheiden en natuurlijk oogt door (ook in verschillende 
materialen) in één kleurschakering te blijven. Als een brui-
ne kluit, een grijze steen of een zwarte stam vloeien ze als 
het ware over in het decor van het duin. Felle kleuren zoals 
hard oranje of rood passen hier wat dat betreft niet.
Voor de wijk kan een basisfamilie van duinvilla’s worden 
ontworpen met vrijstaande woningen en twee-onder-een-
kappers, waar op- en aanbouwen aan kunnen worden 
toegevoegd. 

Arme mensen bouwden de 
eerste duinhutten van gejut 
hout. Dit was de enige mo-
gelijkheid voor gezinnen om 
een dak boven hun hoofd te 
hebben. De eerste duinhuisjes 
bestonden uit aangespoeld 
hout, takken en riet. Simpel 
en goedkoop. Als de bewoners 
elders werk kregen, werden ze 
afgebroken, vervoerd en weer 
opgebouwd. Na verloop van 
tijd kregen de huisjes muren 
van tweedehands stenen. 
Maar ze bleven uiterst een-
voudig. 
Halverwege de 19e eeuw 
ontdekte men dat de duinen 
onder het zand vruchtbare 
klei bevatte. 
Dit maakte het gebied ge-
schikt voor tuinbouw. De mo-
gelijkheid tot tuinbouw trok 
veel boertjes en landarbeiders 
aan, die duinhuisjes bouwden 
om in te wonen. 

Bijzondere koekoek

Keuze exra’s:

Markante schoorsteen

Rieten kap

Veranda

Balkon

Erker

Erkerbalkon

Onderscheidend onderdeel:
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Referenties DuinvillaHet huis

Riet met witte stuc

Zwart hout met rietStenen plint, rieten dak met zwart houten 
topgevel

Rieten dak met naturel houten topgevel en 
stuc plint

Riet met zwart steen en glas

Duinvilla zonder riet, natuurlijke monoliet Duinvilla zonder riet, natuurlijke monolietDuinvilla zonder riet, natuurlijke monoliet

Riet met bruin steen
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Steen hout en riet

Opvallende schoorsteen ‘maakt’ het dak

Zwart hout

Bijzondere dakvorm met loggia

Bijzonder dakraam

Riet met naturel hout
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Het huis
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De stijl van het Duinchalet kenmerkt zich door de cha-
letvorm met een breed zadeldak. Het echte chalet is nog-
al lui in zijn helling, hoe dichter dit met in achtneming 
van functionele eisen benaderd kan worden hoe beter. 
De basiswoning kan een half chalet zijn. Door twee ba-
sisvolumes te combineren ontstaat een ruime tweekapper 
in chaletvorm. De gevel is van zwart hout met een stuc 
of steen onderkant. De ramen zijn groot en modern. Het 
chalet heeft als basis pandbrede balkons op de verdie-
ping. Als aanbouw kan een veranda, serre of garage in de 
verlengde schuine kap. Voor de wijk kan een familie van 
duinvilla’s worden ontworpen met vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kappers, waar op- en aanbouwen aan 
kunnen worden toegevoegd. 

Een chalet is de benaming 
van een houten woning of 
boerderij, zoals die in de 
Alpenlanden vaak gebouwd 
worden.
Kenmerkend zijn het betrek-
kelijk vlakke zadeldak met 
overhangende dakranden, 
alsmede balkons of galerij-
en. Een origineel chalet is 
gewoonlijk van zwaar hout 
gebouwd, ter isolatie. Deze 
houten wanden rusten op 
een natuurstenen muurtje. 
Ook zijn er zware luiken voor 
de vensters, wat nodig was 
in verband met de tijdelijke 
bewoning.
Het woord vindt zijn oor-
sprong uit het woord Chah-
telèt in het Arpitaans spre-
kende Alpengebied en komt 
vermoedelijk van het Middel-
eeuws-Latijnse woord casalis, 
dat schuilplaats betekent. Met 
een chalet werd oorspronke-
lijk dan ook een herdershut 
aangeduid.
De eerste Europese toeristen 
bestonden uit rijkere mensen 
die vaak een land als Zwitser-
land als bestemming hadden. 
Zij romantiseerden het chalet 
en imiteerden de kenmer-
ken ervan via de zogeheten 
chaletstijl, die vooral tegen 
het eind van de 19e eeuw 
furore maakte. Zo ging de 
naam chalet over op allerlei 
villa’s die doorgaans niets met 
het oorspronkelijke chalet van 
doen hebben.

Het Duinchalet

Schoorsteen

breed balkon op de verdieping

Veranda

Serre

Serre met veranda

Keuze extra’s:

Verplicht onderdeel:
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Referenties DuinchaletHet huis

Chalet-huis Schoorl

Strakke moderne vormgeving Stuc en naturel keramiek Buitenruimte over volle breedte

Baksteen en houtModern chalet in naturel hout
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Referenties Duinchalet

Balkons op de verdieping geven uitzicht

Half chalet Duo chalet (tweekapper)

Duo chalet

Stuc plint, glas top
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Modern chalet in naturel hout

Het huis
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De referentie voor de Binnenduinvilla architectuur is 
een combinatie van de binnenduinvilla’s en de typische 
kustvilla van de nederlandse badplaatsen. Belangrijk bij de 
binnenduinvilla zijn de buitenruimten aan het huis.
De Binnenduinvilla kenmerkt zicht door een ‘gekruist’ 
zadeldak met twee of meerdere kopgevels. De kopgevels 
hebben een versiering die refereert naar de vakwerk kop-
gevels van de bestaande binnenduinvilla’s. De versiering 
kent verschillende varianten. De Binnenduinvilla komt 
voor in de Dorpse as en rond het Kleine duin. 
In de dorpse as hebben de villa’s dorpse kleuren zoals 
zwart hout en rode daken of donker naturel hout met grij-
ze of oranje daken. Rond het kleine duin hebben de villa’s 
een lichte kleur en stralen meer een kustsfeer uit. Wit of 
lichtgrijs hout met lichtgekleurde daken. Rond het Kleine 
duin hebben alle villa’s  een veranda die op het duin is 
gericht. Zo krijgt deze wat introverte ruimte een maximaal 
open en levendig ‘coastal’ karakter. 
Dominant materiaal van de huizen is hout of gelijkaardig 
houtachtig materiaal, wat een kustsfeer oproept. Maar 
ook combinaties van hout met steen en stuc kunnen goed 
passen. Mooi verkleurend hout kan zorgen voor een meer 
natuurlijke sfeer, geschilderd zorgt voor vrolijke frisheid. 

Met de toename van de wel-
vaart ontstond aan het einde 
van de negentiende eeuw een 
markt voor een nieuw type 
landhuis, vaak kleiner dan 
het traditionele landhuis, 
maar tegemoetkomend aan 
eigentijdse eisen van com-
fort, licht, lucht en ruimte. 
Deze villa’s werden vaak 
ontworpen volgens de op dat 
moment in zwang zijnde stijl, 
bijvoorbeeld in de stijl van de 
Amsterdamse School, of de 
Jugendstil van Victor Horta.
Het ontwerpen van land-
huizen of villa’s werd in de 
eerste helft van de twintigste 
eeuw, vooral in de ‘duurdere’ 
gebieden zoals Het Gooi, of de 
Binnenduinrand een specia-
lisme binnen de architectuur. 
Toen steeds meer mensen 
zich een luxueuzere woning 
in een landelijke omgeving 
konden veroorloven, noopte 
een gebrek aan ruimte tot het 
dichter bij elkaar bouwen van 
de villa’s. Zo ontstonden in 
veel gemeenten, vooral in de 
jaren dertig van de twintigste 
eeuw, speciale villawijken, 
vaak net buiten de grenzen 
van de bebouwde kom. 
Ook in de 21e eeuw worden 
villa’s in Nederland nog dik-
wijls bij elkaar gebouwd, vaak 
afgewisseld met luxewoningen 
in een iets lagere prijsklasse. 
Men spreekt dan nog steeds 
van een villawijk, hoewel het 
woningbestand in een derge-
lijke wijk niet uitsluitend uit 
villa’s bestaat.

De Binnenduinvilla
 

Versierde kopgevel

Verplicht onderdeel

Veranda

Verandaluiken

Bovenbalkon

Bovenbalkonluiken

Serre

Erker met balkon

Keuze extra’s:
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Referenties BinnenduinvillaHet huis

Wit huis met serre

Gekruist zadeldak met dubbele kopgevel in Schoorl

Baksteen huis met houten kopgevel en rode pannen

Veranda en verandabalkon met houten balkonhek

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Moderne veranda 

Stenen onderlaag, wit houten balkon op de 
verdieping, glas in kopgevel. 

Baksteen, stuc en houtBaksteen met houtHout en stuc

Hout en stuc Simpel vakwerk op de gevel

Met luiken afsluitbaar bovenbalkon
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Appartementen 3 lagen met balkon in dak

Het huis

Rug aan rug woningen 2 lagen 

Rug aan rug woningen 2 lagen 

Rug aan rug woningen 2 lagen 

Appartementen 3 lagen met balkon

Appartementen 3 lagen met balkon

Appartementen 3 lagen met balkon

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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De huizen van de Molenhof zijn een duidelijke familie. 
Gevelindeling, materialen en kleuren van appartementen 
en rug aan rug woningen zijn hetzelfde. Hierdoor ontstaat 
een hechte eenheid. De huizen hebben allemaal een grote 
buitenruimte in de vorm van een groot balkon, een veran-
da, of een grote loggia. Dit bevordert de levendigheid bin-
nen de hof. Bovendien is het een noodzakelijke ruimtelijke 
verrijking die moet voorkomen dat het hof als gevolg van 
het scherpe sociale woningbouwbudget arm wordt.
De veranda’s van de rug aan rug woningen grenzen vrijwel 
direct aan de hof, met misschien nog een kleine rozenhaag 
ertussen. Mits de veranda of loggia groot genoeg is en een 
echte binnen-buitenkamer vormt, kun je hier het hele jaar 
rond buiten zitten. Luiken zorgen voor wat privacy wan-
neer die gewenst is. Zo zijn er ondanks de relatief beperkte 
kavelgroottes geen schuttingen en hoge hagen nodig. Een 
veranda op de begane grond is dus een verplicht onderdeel 
voor de huizen aan de hof. 
Belangrijk is ook de appartementengebouwen niet te hoog 
te laten ogen. Een forse kaplaag kan daarvoor zorgen.
De huizen van de hof worden liefst in hout gebouwd, maar 
hebben in ieder geval een ‘houten uitstraling’.  De detaille-
ring is modern en strak, met grote ramen. De balkons en 
de luiken zijn van hout(gelijkend materiaal) en geven een 
sfeer van ‘resort’ aan de kust. Dit sluit ook mooi aan bij de 
houten molen die focuspunt en naamgever van de hof is.

De Hofwoningen

De naam hofje heeft te maken 
met de opbouw: meestal een 
verzameling kleine huisjes 
rond een gemeenschappelijk 
binnenterrein (nu vaak een 
tuin). Op dat binnenterrein 
waren in vroeger tijden de 
gemeenschappelijke voorzie-
ningen te vinden zoals priva-
ten en een wasgelegenheid. 
Een hofje is vaak ommuurd 
en alleen toegankelijk via 1 
of 2 ingangen die in vroegere 
tijden vaak al om 10 uur ‘s 
avonds werden afgesloten. 
Op die manier kon niemand 
ongemerkt binnenkomen. 
Vele hofjes hadden een 
portier die de poorten sloot, 
deze portier was in dienst 
van de stichting die het hofje 
beheerde. De stichting werd 
bestuurd door rijke heren 
en dames: de regenten. Deze 
regenten wezen ook de wo-
ningen toe. Vaak hebben de 
poorten van liefdadigheids-
hofjes een ‘poortgebouw’ (een 
gebouw bij de entree), in dit 
apart gebouw bevindt zich de 
regentenkamer, een plek waar 
de regenten vergaderden.

Verplicht onderdeel:

Keuze extra’s

Veranda met balkon

Verandabalkons

Veranda luiken

Balkon luiken
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Het huis
BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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De woningen van het erf zijn een opvallende verschijning 
in het dorp. De wijk, die verscholen ligt achter de bestaan-
de bebouwing, krijgt zo een duidelijk herkenbaar accent 
aan de Herenweg. Het erf markeert de nieuwe wijk aan de 
doorgaande weg. 
De gewenste uitstraling voor het erf is een hybride tussen 
de ontspannen typische binnenduinvilla en de boerse 
typologie van de Amerikaanse barn. De huizen van het erf 
zijn ook een duidelijke familie. Gevelindeling en materi-
alen zijn gelijkend, maar de gebouwen verschillen wel in 
kleur. De detaillering is stoer en utilitair, met grote deuren, 
dikke balken en esthetisch nihilistische dakranden. 
De huizen hebben allemaal een grote buitenruimte, 
bijvoorbeeld in de vorm van een groot bovenbalkon, 
veranda, erker of loggia. De geschakelde huizen aan het 
oost-west pad naar de wijk hebben idealiter grote veranda’s 
aan de voorzijde van de woning omdat dit de zuidzijde is. 
De woningen hebben daarom ook een iets grotere voor-
tuin. De veranda is een informele semi-privé ruimte; op de 
veranda mag je gezien worden en maak je een praatje met 
je buren die langs lopen. Goed voor het communiteitsge-
voel en de sociale veiligheid. De huizen worden in hout of 
houtgelijkend materiaal gebouwd met een stenen onder-
verdieping en een dak met ‘utilitair agrarische uitstraling’, 
bijvoorbeeld metaal met onnadrukkelijk dunne afwerking 
van de rand en goot. Met name de balkons, veranda’s en de 
luiken geven een echte kustsfeer. 

Erfhuizen

Het erf is het gebied direct 
om een huis of in het bijzon-
der een boerderij. Ook de 
opstal zelf hoort bij het erf. 
Het Nederlandse Reglement 
Verkeersregels en Verkeerste-
kens gebruikt de term erf voor 
een gebied waar voetgangers, 
fietsers en automobilisten 
gelijkelijk gebruik van kun-
nen maken. Weggebruikers 
moeten hier de snelheid 
aanpassen aan die van 
voetgangers. Tot 1988 heette 
dit officieel een woonerf, en 
die term wordt nog steeds veel 
gebruikt. 

Veranda

Keuze extra’s

Veranda met bovenserre

Serre met loggia

Erker met balkon

Carport met balkon

Garage met balkon

Garage

Verplicht onderdeel:
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Referenties Hofwoningen

Rug aan rug woning met open plattegrond

Grote balkons naar hof voor contact. 

Beweegbare luiken voor privacy 

Hof rond een gezamenlijke tuin

Moderne architectuur met hout en baksteen

Geen achtertuinen maar voortuintjes

Het huis

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Referenties Erfhuizen

Simpele veranda, overstekend dak met palen

Gedeelde schuur

Ensemble van gebouwen

Wit erfhuis

Rood erfhuis

Zwart erfhuis

Strak moderne vormgeving
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De wijk

De huizen langs de buitenrand van de wijk hebben een hoge architectuurstandaard. Materiaalgebruik en kleur is natuurlijk.

Duinvilla’s met 
een bijzondere 
rieten kap en 
houten topgevel 
en eenkleurige 
monolieten.

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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De Buitenrand

Dit is de rand van de wijk en het gezicht naar de omgeving. De sfeer 
is die van duinen en natuur. De architectuur moet hier extra zijn 
best doen en heeft een hoge kwaliteitseis. De Meerwijk villa’s zijn 
een mooie inspiratie voor de hoge kwaliteitseisen. De architectuur is 
die van de duinvilla’s met rieten kap en de natuurlijke ‘monolieten’. 
Omdat de kap vanuit het landschap het meest zichtbare deel van 
de woning is speelt de kap hier een belangrijke rol in het beeld van 
de wijk. Huizen hebben dus bij voorkeur een rieten kap. De hagen 
langs de tuinen zijn beukenhagen met hun mooie lichtbruine kleur 
in de winter. Er is aan de landschapszijde geen toegang voor auto’s, 
de haag wordt hier dus alleen onderbroken door kleine tuinhek-
jes. De hekjes zijn van onbewerkt hout. Het geheel geeft een mooi 
samenhangend ‘blond’ beeld dat aansluit bij de duinen. 
In de tuinen staan keuzestruiken zoals de duindoorn, de meidoorn, 
kamperfoelie en de wilde roos. In elke tuin staat een derde grootte 
boom in de hoek. De keuze bomen en struiken komen uit de lijst 
voor het duin. De bomen en keuzestruiken in de voortuinen hebben 
een echte duinsfeer. 
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De wijk

Duinvilla’s, 
binnenduinvilla’s, 
duinchalets en 
bijzondere dorpse 
rijtjes

Noordzijde van de dorpsas met rijwoningen en vrijstaande huizen in verschillende stijlen, maar wel met een oranje kap en houten topgevel. 

Zuidzijde van de dorpsas met rijwoningen en twee onder een kappers in verschillende stijlen, maar wel met een oranje kap en houten topgevel. 

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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De dorpsas

Dit is de ruimte van de nieuwe wijk die loopt van de kerk in het 
centrum van Egmond naar het buitengebied. De sfeer loopt van 
dorps naar natuurlijk en de architectuur kent een mengsel van een 
aantal stijlen zoals in de meeste dorpen in de binnenduinrand. 
De duinvilla, het chalet en de landgoedvilla worden met elkaar 
afgewisseld. De daken hebben overwegend een oranje of een grijze 
kleur met af en toe een rieten kap. en de topgevels zijn van zwart of 
ongekleurd hout. De architectuur norm is hoog, maar iets dorpser 
en bonter dan langs de buitenrand. De hagen langs de tuinen zijn 
beukenhagen met hun mooie lichtbruine kleur in de winter. De 
hekken zijn van onbewerkt hout. Het geheel sluit door de hagen en 
hekken aan bij de sfeer van de buitenrand zodat een aaneengesloten 
beeld ontstaat vanuit het dorp naar het landschap. De bomen en 
keuzestruiken in de voortuinen zijn iets sierlijker en kunnen worden 
gekozen uit de keuzelijst voor de binnenduinrandsfeer. 
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De wijk

De huizen rond het binnenduintje hebben een sierlijke ‘coastal’ architectuurstijl en een sterke samenhang.

Binnenduinvilla’s 
met veranda’s 
in licht gekleurd 
hout

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Rond het kleine duin

Dit is het meest naar binnen gekeerde stukje van de wijk. De huizen 
staan rond een duinparkje op een klein open duin. De bebouwing 
rond het parkje vormt een ensemble in architectuurstijl en refereert 
meer aan de sierlijke binnenduinrand stijl en het kustwonen. De 
huizen zijn van hout of gelijkaardig houtachtig materiaal en hebben 
een lichte kleur. Alle huizen hebben een veranda en bij voorkeur 
ook een bovenbalkon, op het zuiden of westen georiënteerd. 
Het parkje is een meer ‘gecultiveerd’ duin en heeft sierlijke bomen 
en planten zoals sering, bloeiende perenbomen, wilde roos en 
sneeuwbal. De hagen zijn hier een hondsroos met wille bloemen. In 
de tuinen staan keuzestruiken zoals Buddleia, sering, magnolia of 
wilde roos. De keuze bomen en struiken kunnen gekozen worden 
uit de lijst voor het binnenduin. Alleen aan de oostzijde door het 
gebiedje staan auto’s in de tuinen achter grote toegangspoorten. Aan 
de zuidzijde grenzen de tuinen aan een pad waar geen auto’s komen, 
hier zijn alleen kleine tuinhekjes. 
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De wijk

De rug aan rug woningen hebben dezelfde architectuurstijl als de appartementen.

Ensemble van 
gebouwen rond 
een gezamenlijke 
hof.

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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De Molenhof

De Molenhof vormt een samenhangend geheel van gebouwen. De 
huizen hebben een overeenkomstige architectuur die refereert naar 
de tuinmans- of moestuinhoven op landgoederen in de binnen-
duinrand. De huizen staan rond een gezamenlijke plaats die ruimte 
biedt voor kinderen om te spelen en voor omwonenden om elkaar te 
ontmoeten of samen te tuinieren in een gedeelde tuin. Deze ruimte 
heeft een zichtlijn tussen de gebouwen op de molen in het westen. 
De woningen hebben allemaal een veranda aan de plaats. Langs de 
huizen zijn kleine hagen met rozen achter lage tuinhekjes. De hof is 
niet toegankelijk voor auto’s.
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De wijk 

De huizen van het erf hebben een samenhangende landelijke architectuur in verschillende kleuren.

Erfhuizen met 
een typische
landelijke archi-
tectuur

BKP Delversduin, Egmond aan den Hoef
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Het Erf

Het Erf ligt aan de Herenweg. Het vormt de afsluiting van de wijk 
naar het landelijk gebied en heeft daarom een landschappelijke sfeer. 
Het krijgt een eigen ingang aan de Herenweg met een (altijd open 
staand) houten hek. Centraal ligt een gezamenlijk erf met een par-
keerschuur, een eenvoudige kap op palen. De bebouwing van het Erf 
bestaat uit twee tweekappers en een vierkapper. De architectuur van 
alle huizen van het erf vormt een herkenbare eenheid, waarbij de 
woningen wel verschillen in kleur. De huizen hebben idealiter grote 
veranda’s naar de voortuin. De sfeer van het erf wordt ondersteund 
door een typische landelijke beplanting. De hagen zijn gemengd 
Crataegus en Carpinus betulus. In de voortuinen staan wilde rozen 
en op de plaats staat een grote linde. Er zijn kleine houten tuinhekjes 
naar de voortuinen. 
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6 INLEIDING 

 

INLEIDING 

Aan de westkant van Egmond aan de Hoef in gemeente Bergen zijn plannen voor 

woningbouw. De ontwikkellocatie, Delversduin ligt tussen het duingebied en het 

bestaand stedelijk gebied. 

 

In het vigerende bestemmingsplan (Kernen Egmond uit 2013) is het plangebied 

bestemd als agrarisch en deels water. Het plangebied ligt in het buitengebied, 

maar grenst aan het bestaand stedelijk gebied. Op dit moment maakt het 

vigerende bestemmingsplan geen woningbouw mogelijk op de planlocatie, een 

wijziging van de bestemming is noodzakelijk.  

 

In het meest recente plan wordt uitgegaan van 162 woningen. Bureau Stedelijke 

Planning is gevraagd om dit plan te onderbouwen aan de eisen van de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking (hierna: Ladder). De Ladder betreft een actualisatie van 

eerdere Ladderonderbouwingen uit 2017 en 2015. 

 

Voor de Ladderonderbouwing worden de volgende vragen beantwoord:  

1. Wat zijn de kenmerken en kwaliteiten van de locatie en het project?  

2. Hoe past de ontwikkeling van de woningen binnen het beleid?  

3. Hoe ontwikkelt de regionale vraag zich?  

4. Hoe ontwikkelt het regionale aanbod zich?  

5. Wat is de regionale behoefte aan de geplande woningen in Delversduin?  

6. Wat zijn de mogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied? 
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1 LOCATIE EN PLAN 

LOCATIEBESCHRIJVING    

Het plangebied Delversduin ligt aan de westkant van Egmond aan de Hoef, in de 

gemeente Bergen (Figuur 1). De gemeente Bergen bestaat uit de dorpen Aagtdorp, 

Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Egmond aan den Hoef, Egmond 

aan Zee, Egmond-Binnen, Groet, Hargen, Rinnegom, Schoorl, Schoorldam en 

Wimmenum. De gemeente Bergen heeft in totaal 13.836 huishoudens1.  

 

Het plangebied Delversduin is een uitbreidingslocatie en bestaat uit agrarische 

gronden. Delversduin grenst aan het duingebied en het dorp Egmond aan de Hoef. 

De steden Alkmaar en Heerhugowaard zijn in circa 15 en 25 minuten te bereiken. 

De dichtstbij gelegen OV-knooppunten zijn Station Heiloo (5 km), Station Alkmaar 

(8 km) en Station Castricum (9 km). 

 

  

FIGUUR 1 PLANGEBIED DELVERSDUIN  

Bron: Bureau Stedelijke Planning  

 
1 CBS 1/1/2020 
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PLAN     

In totaal zijn op locatie Delversduin 162 woningen voorzien (Figuur 2). Het 

woonprogramma bestaat uit 30% sociaal, 20% middelduur (categorie 3) en 50% vrije 

sector. Dit leidt tot een indicatief woonprogramma van 48 woningen in het sociale 

segment, 32 woningen in het middeldure segment en 82 woningen in het vrije 

segment. Het programma bestaat uit zowel appartementen als grondgebonden 

woningen in verschillende koop- en/of huurklassen.  

 

 

FIGUUR 2 PLANIMPRESSIE DELVERSDUIN 

Bron: BPD Ontwikkeling 

(CENTRUM)DORPS WOONMILIEU    

De planlocatie Delversduin voorziet in de ontwikkeling van een (centrum)dorps 

woonmilieu. Een dergelijk woonmilieu kenmerkt zich door de ligging in 

woonkernen met minder dan 10.000 huishoudens. De woningen in dit woonmilieu 

zijn overwegend grondgebonden. Egmond aan de Hoef behoort met circa 1.500 

huishoudens tot (centrum)dorps woonmilieu. De kwalitatieve analyse van de 

woningbehoefte richt zich in dit onderzoek dan ook specifiek op de vraag naar en 

het aanbod van woningen in (centrum)dorpse woonmilieus. 
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2 ONDERZOEKSGEBIED EN –PERIODE 

In dit hoofdstuk komt het onderzoeksgebied en -periode aanbod voor deze 

Ladderonderbouwing. 

ONDERZOEKSGEBIED    

De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau 

waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen, stelt het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de Ladder. Gelet op de omvang van 

Delversduin moet de behoefte regionaal worden onderbouwd. Het 

onderzoeksgebied wordt afgebakend op basis van het functioneren van de 

woningmarkt. 

Van het totaal aantal verhuizingen binnen en naar de gemeente Bergen vindt 47% 

binnen de gemeente zelf plaats en komt 53% uit een andere gemeente in 

Nederland (Tabel 1). Daarmee kent de gemeente relatief veel instroom van 

buitenaf. De omliggende gemeenten waarmee Bergen een sterke verhuisrelatie 

heeft zijn: Alkmaar, Heiloo, Schagen, Heerhugowaard, Langedijk en Castricum. 

Gemeente Bergen is het primair onderzoeksgebied. De omliggende gemeenten 

vormen het secundair onderzoeksgebied (Figuur 3). 

 

HERKOMST VERHUIZINGEN AANTAL AANDEEL 

Binnen gemeente Bergen  9.936 47% 

Gemeenten Nederland  11.405 53% 

 Alkmaar   2.742 13% 

 Heiloo 618 3% 

 Schagen   506 2% 

 Heerhugowaard 503 2% 

 Langedijk 399 2% 

 Castricum 376 2% 

 Uit overige gemeenten  6.261 29% 

Totaal  21.341 100% 

TABEL 1 VERHUISDE PERSONEN BINNEN EN NAAR GEMEENTE BERGEN (2011-2019) 

Bron: CBS (2020) 
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FIGUUR 3 PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERZOEKSGEBIED 

Bron: Kadaster, bewerking Bureau Stedelijke Planning  

 

Opvallend is dat van de vestigers in Bergen 53% van buiten de regio afkomstig is. 

Bergen is een populaire vestigingsgemeente voor mensen uit heel Nederland. Over 

2011-2019 was 15% van de vestigers afkomstig uit Amsterdam.  

ONDERZOEKSPERIODE    

Deze Ladderonderbouwing heeft betrekking op de periode 2021-2031. Daarmee 

wordt aangesloten op de gebruikelijke planhorizon van een bestemmingsplan van 

tien jaar. 
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3 BELEID 

Dit hoofdstuk gaat in op het relevante beleid van de provincie, de regio en 

gemeente.  

PROVINCIAAL BELEID    

Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 

• De provincie streeft naar voldoende betaalbare, duurzame en 

toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen. 

• Wonen is onderdeel van een integrale verstedelijkingsopgave. De provincie 

geeft ruimte voor woningbouw, uitgaande van zorgvuldig ruimtegebruik. 

De provincie zet in op het versnellen van de woningbouwproductie. 

• De vraag is leidend. De regionale programmeringen worden bepaald op 

basis van gegronde onderbouwing van vraag, aanbod en het kwantitatieve 

en kwalitatieve verschil daartussen voor nu en in de toekomst. Vraag en 

aanbod worden in beeld gebracht aan de hand van provinciale prognoses 

en de monitor plancapaciteit. De woningbouwprogrammering wordt 

regionaal afgestemd. 

 

Omgevingsvisie NH2050 

• De woningbouw wordt vooral in en aansluitend op bestaande verstedelijkte 

gebieden gepland, in overeenstemming met de kwalitatieve behoeftes. 

• Om de verschillende kernen en regio’s te versterken worden op regionaal 

niveau afspraken gemaakt. Zo worden regionaal woningbouwafspraken 

gemaakt om de woningbouw af te stemmen op de vraag (kwantitatief en 

kwalitatief). 

 

Omgevingsverordening NH2020 

• In het geval van een nieuwe stedelijke ontwikkeling is toepassing van de 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking wettelijk verplicht. 

• Plannen moeten regionaal worden afgestemd.  

REGIONAAL BELEID    

Woningbouwafspraken en programmering regio Alkmaar (2019) 

Negental afspraken die zijn gemaakt: 

1. Inzetten op versnelling in realisatie van woningbouw. 

2. Inzetten op woningaanbod dat aansluit bij de vraag. 

3. Versterking van woningmarktsegmenten waar een tekort van is.  

4. Inzetten op een gezamenlijke aanpak voor de regionale aanpak.  
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5. De planvoorraad continue toetsen aan de marktvraag en realiteit. 

6. Kiezen voor plannen die een ruimtelijke versterking betekenen. 

7. Werken vanuit de bedoeling van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

8. Streven naar een duurzame woningvoorraad; 

9. Monitoring van de ontwikkelingen in nieuwbouw en de bestaande 

voorraad. 

 

Het Regionaal Actie Programma regio Alkmaar 2016 t/m 2020 (RAP) (2017) 

• De regio zet in op: 

1. Het aansluiten van het woningaanbod bij de vraag (gebaseerd op de 

meest actuele demografische prognose); 

2. Ontwikkelen van woningen in de nabijheid van voorzieningen; 

3. Versterken met nieuwbouw van bestaande kernen en 

voorzieningenstructuren; 

4. Versterken van woningmarktsegmenten waarvan tekorten bestaan 

(levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen, woningen in 

het middeldure segment). 

• Er moet zodanig gebouwd worden dat gemeenten niet meer dan het 

gemeentelijk aandeel in de prognose benutten.  

GEMEENTELIJK BELEID    

Wonen in de gemeente Bergen NH 2015-2020 

• De gemeente zet in op: 

1. Kwalitatief goed en gedifferentieerd woningaanbod dat aansluit op de 

vraag van haar huidige en toekomstige inwoners; 

2. Betaalbaar woningaanbod; 

3. Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen; 

4. Een wooncarrière binnen de gemeente mogelijk maken. 

• Vanuit de gemeente Bergen zijn de binnenstedelijke mogelijkheden 

beperkt door het ontbreken van grootschalige locaties voor grondgebonden 

woningen. De enige mogelijkheid hiertoe zijn de plannen in Egmond aan 

den Hoef-West voor de korte termijn en Egmond aan den Hoef-Noord en 

Oost voor de middellange termijn. 
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Belangrijkste conclusies t.a.v. beleid  

• Delversduin is in de woningbouwafspraken van de regio 

Alkmaar regionaal afgestemd. Hiermee voldoet het aan het 

provinciaal beleid.  

• In aansluiting op de Omgevingsvisie NH 2050 sluit Delversduin 

aan op bestaande verstedelijkte gebieden, in overeenstemming 

met de kwalitatieve behoeftes.  

• In het RAP is vastgesteld dat er zodanig gebouwd moet worden 

dat gemeenten niet meer dan het gemeentelijk aandeel in de 

prognose benutten. Delversduin past binnen het gemeentelijk 

aandeel.  

• Het woningbouwprogramma voor locatie Delversduin biedt 

zowel appartementen als grondgebonden woningen in 

verschillende koop- en huurklassen. Door differentiatie sluit 

het programma aan op het gemeentelijk woonbeleid.  

 

Delversduin sluit aan op het provinciaal, regionaal en gemeentelijk 

beleid. Delversduin voldoet aan de eisen die gesteld zijn.  
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4 VRAAG 

In dit hoofdstuk wordt de vraagzijde van de woningmarkt in het onderzoeksgebied 

in beeld gebracht aan de hand van Provinciale bevolkings- en 

huishoudensprognose Noord-Holland (2019) en analyse van de kwalitatieve 

woningvraag op basis van het woonwensenonderzoek van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en CBS (WoON2018). 

KWANTITATIEVE VRAAG     

• Voor de komende 10 jaar wordt in de gemeente Bergen een groei van circa 

3% verwacht. In absolute zin neemt het aantal huishoudens toe met 480 

(Tabel 2).   

• Voor het gehele onderzoeksgebied wordt een groei van 6% verwacht. In 

absolute zin bedraagt dit een groei van 8.540 huishoudens. 

• Dit betekent dat er in de komende tien jaar een vraag naar 8.540 nieuwe 

woningen in het gehele onderzoeksgebied bestaat. 

 

GEMEENTE 2021 2031 2021-2031 

Bergen 14.200 14.680 +480 (3%) 

Alkmaar 51.840 54.020 +2.180 (4%) 

Castricum 16.130 16.810 + 680 (4%) 

Heerhugowaard 24.760 27.110 +2.350 (9%) 

Heiloo 11.190 12.360 + 1.170 (10%) 

Langedijk 11.980 12.760 + 780 (7%) 

Schagen 20.980 21.880 + 900 (4%) 

Onderzoeksgebied 151.080 159.620 +8.540 (6%) 

TABEL 2 HUISHOUDENSONTWIKKELING IN HET ONDERZOEKSGEBIED (2021-2031) 

Bron: Provincie Noord-Holland (2019) 

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING    

• Het binnenlands migratiesaldo van de gemeente Bergen schommelt tussen 

2010 en 2016 rond het nulpunt. Vanaf 2016 stijgt het migratiesaldo. Er 

vestigen zich meer personen in Bergen dan er vertrekken. In 2017 en 2018 

is de piek het hoogst. In 2019 ligt het binnenlands migratiesaldo weer rond 

het nulpunt (Figuur 4).  

• De migratie van de leeftijdsklasse 15 tot 30 jaar is tussen 2011 en 2019 elk 

jaar negatief. Dit betekent dat er meer 15 tot 30-jarigen uit Bergen 
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verhuizen dan zich er vestigen. Dit hangt samen met het ontbreken van 

betaalbaar aanbod. Het migratiesaldo in andere leeftijdsklassen is positief. 

 

FIGUUR 4 BINNENLANDS MIGRATIESALDO AANTAL PERSONEN GEMEENTE BERGEN (2000-2020) 

Bron: CBS (2020); bewerking Bureau Stedelijke Planning  

 

• In de komende jaren vergrijst de gemeente Bergen (Figuur 5). De 

leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar nemen in aandeel toe. De 20 tot 40-jarigen 

groeit de komende jaren.  

 

FIGUUR 5 ONTWIKKELING LEEFTIJDSGROEPEN GEMEENTE BERGEN (2020-2030) 

Bron: Provincie Noord-Holland (2019), bewerking Bureau Stedelijke Planning  

 

Deze ontwikkelingen zijn ook terug te zien in de ontwikkeling van de 

huishoudenssamenstelling (Figuur 6). Het aantal alleenstaanden in Bergen neemt 

toe terwijl het aantal samenwonenden een geringe afname vertoont. 
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FIGUUR 6 ONTWIKELING HUISHOUDENSTYPEN GEMEENTE BERGEN (2020-2030) 

Bron: Provincie Noord-Holland (2019), bewerking Bureau Stedelijke Planning 

WONINGWAARDEONTWIKKELING    

• De gemiddelde woningwaarde van de gemeente Bergen ligt een stuk hoger 

dan het regionaal en landelijk gemiddelde (Figuur 7). 

• De absolute bovengemiddelde woningwaardeontwikkeling (toename van 

€ 242.000 in Bergen tegenover € 192.000 in de regio) en de overwegend 

positieve ontwikkeling van het migratiesaldo geven weer dat woningen in 

Bergen in trek zijn. 

 

 

FIGUUR 7 ONTWIKKELING GEMIDDELDE WONINGWAARDE (2000-2019) 

Bron: CBS (2020), bewerking Bureau Stedelijke Planning 

KWALITATIEVE WONINGVRAAG    

Gewenst woonmilieu en woningtypen 

Op basis van het landelijke woonwensenonderzoek van het Ministerie van BZK en 

CBS (WoON2018) zijn de woonvoorkeuren in de regio afgeleid. Om een 

representatief beeld te krijgen van de kwalitatieve vraag is de vraag naar gewenste 

woningtypen in het onderzoeksgebied in beeld gebracht.  

• 35% van de respondenten heeft een voorkeur voor een centrum dorps 

woonmilieu (Tabel 3). Rekening houdend met een groei van 8.540 
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huishoudens in het onderzoeksgebied bedraagt de totale vraag naar 

woningen in het (centrum)dorps woonmilieu 2.990 woningen. 

 

WOONMILIEU VOORKEUR OMVANG VRAAG 

Centrum-stedelijk 8% 680 

Buiten-centrum 37% 3.160 

Groen-stedelijk 9% 770 

(Centrum)dorps 35% 2.990 

Landelijk 11% 940 

TABEL 3 WONINGVRAAG NAAR WOONMILIEU IN HET ONDERZOEKSGEBIED (2021-2031) 

Bron: CBS (2020); Provincie Noord-Holland (2019); Ministerie van BZK/CBS (2020) 

 

Op basis van de woonwensen in het onderzoeksgebied is vervolgens de vraag naar 

woningtype en eigendom berekend, gebaseerd op de woonwensen in 

(centrum)dorpse woonmilieus (Tabel 4). 

• 59% van deze respondenten, voorkeur voor een centrum dorps woonmilieu, 

heeft een voorkeur voor een grondgebonden woning. 

 

WONINGTYPE/EIGENDOM VOORKEUR OMVANG VRAAG 

Woningtype Grondgebonden 

woningen 

59% 1.765 

Appartementen 41% 1.225 

Eigendom Koop 68% 2.035 

Huur 32% 955 

TABEL 4 VRAAG NAAR WONINGTYPE EN EIGENDOM IN HET ONDERZOEKSGEBIED (2021-2031) 

Bron: CBS (2020); Provincie Noord-Holland (2019) 

 

Woningbehoefteonderzoeken 

In de woningbouwafspraken en programmering van regio Alkmaar2 is voor Bergen 

voor de korte en lange termijn een vraag naar rijwoningen (koop) en 

appartementen (huur en koop). Ouderen geven de voorkeur voor 

levensloopbestendige koopappartementen en starters voor een betaalbare woning. 

Gezinnen geven de voorkeur voor een rijwoning in de koopsector. 

 

Daarnaast duidt het woningmarkt- en verhuisdynamiekonderzoek in Bergen op 

woningschaarste, primair in het betaalbare tot middeldure segment (tot circa 

€ 300.000), maar ook in de duurdere segmenten3.  

 

Het woningbouwprogramma van Delversduin sluit aan bij de lokale 

woonvoorkeuren en de actuele behoefte zoals beschreven in lokale 

woningmarktonderzoeken. 

 
2 2019 
3 Schaarste onderzoek gemeente Bergen 2019 
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5 AANBOD 

In dit hoofdstuk is de aanbodzijde van het onderzoeksgebied in beeld gebracht: de 

bestaande woningvoorraad en het toekomstige aanbod (de plancapaciteit). 

BESTAANDE WONINGVOORRAAD    

• De gemeente Bergen heeft een woningvoorraad van 15.344 woningen4. 

• De gemeentelijke voorraad bestaat voor 72% uit grondgebonden woningen. 

Dit ligt boven het Nederlandse gemiddelde van 64% (Figuur 8).  

• Het aandeel koopwoningen is relatief groot in de Bergense woningvoorraad 

(68%). 

 

FIGUUR 8 WONINGVOORRAAD BERGEN NAAR TYPE EN EIGENDOM (2019) 

Bron: CBS (2020) 

 

• Het grootste aandeel van de woningen in de gemeente Bergen is tussen 

1945 en 2000 gebouwd (Figuur 9). In Bergen is 70% van de woningen tussen 

1945 en 2000 gebouwd tegenover 66% in Nederland.  

• Het aandeel woningen die gebouwd zijn na 2001 is met 10% lager dan het 

Nederlandse gemiddelde van 15%.  

 

 

FIGUUR 9 WONINGVOORRAAD BERGEN NAAR BOUWJAAR (2019) 

Bron: Syswov (2020) 

 
4 Peildatum 1 januari 2020, CBS 2020 
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HUIDIG AANBOD    

• In juni 20175 stonden in de gemeente Bergen 299 woningen te koop. 

November 20206 stonden er 140 woningen te koop. Het aanbod is in drie 

jaar tijd gedaald. De leegstand is daarmee gezakt naar 1,3% van de totale 

voorraad koopwoningen. Woningzoekers hebben weinig mogelijkheden 

binnen de eigen omgeving bij veranderende woonwensen.  

• Het grootste deel (64%) van het te koop staande aanbod een vraagprijs heeft 

van boven de € 600.000 (Figuur 10). De meerderheid van het aanbod heeft 

een woonoppervlak van 150 m² of meer. 

 

FIGUUR 10 HUIDIG AANBOD WONINGEN PER PRIJSCATEGORIE IN GEMEENTE BERGEN 

Bron: Funda (geraadpleegd 23 november 2020), bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

• De gemiddelde vierkante meter vraagprijs ligt met € 5.310 in de gemeente 

Bergen aanzienlijk hoger dan het Nederlands gemiddelde van € 3.112 per 

m².  

• Tussen de verschillende kernen binnen de gemeente bestaan aanzienlijke 

verschillen (Figuur 11). De gemiddelde vraagprijs per m² in de kern 

Egmond aan den Hoef ligt met € 4.237 lager dan het gemeentelijk 

gemiddelde, maar ligt nog altijd boven het landelijk gemiddelde. 

 

FIGUUR 11 GEMIDDELDE VRAAGPRIJS PER M² WOONOPPERVLAK IN DE GEMEENTE BERGEN 

Bron: Funda (geraadpleegd 23 november 2020), bewerking Bureau Stedelijke Planning  

 
5 20 juni 2017 
6 23 november 2020 

0 10 20 30 40 50

€ 100.000 - € 200.000

€ 300.000 - € 400.000

€ 500.000 - € 600.000

€ 1.000.000 - € 1.500.000

Appartementen Woningbouwkavels Grondgebonden woningen

€ 0
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 7.000



20 AANBOD 

 

 

KWANTITATIEF AANBOD     

• Het totale planaanbod in het primair onderzoeksgebied bestaat uit 626 + 

162 (Delversduin) = 788 woningen (Tabel 5). Het totale planaanbod in het 

gehele onderzoeksgebied bestaat uit 14.586 woningen.  

• Van het totale planaanbod in het primair onderzoeksgebied zijn 110 

woningen opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan. In het gehele 

onderzoeksgebied 7.858 woningen. Dit is de harde plancapaciteit. 

• Het harde planaanbod is gebaseerd op een inventarisatie van gemeenten in 

het onderzoeksgebied. Hiervoor zijn alleen de geplande woningen tussen 

2021 en 2031 meegenomen.  

 

 TOTAAL 

PLANAANBOD 

HARD 

PLANAANBOD 

ZACHT 

PLANAANBOD 

Bergen 626+162 110  516+1627 

Alkmaar 4.081  2.004  2.077 

Castricum 1.123 529  594 

Heerhugowaard 4.560 2.491  2.069 

Heiloo 1.656  1.603  53 

Langedijk 895  440  455 

Schagen 1.483  681  802 

Onderzoeksgebied 14.586 7.858 6.728 

TABEL 5 PLANAANBOD ONDERZOEKSGEBIED (2021-2031) 

Bron: Opgaven gemeenten in de Monitor plancapaciteit, geraadpleegd op 19-11-2020 

 

• Er zijn zachte plannen voor 6.728 woningen in het onderzoeksgebied. Van 

de zachte plancapaciteit is het niet zeker of en wanneer deze woningen 

daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Daarom worden deze woningen 

niet meegenomen in de behoefteraming.  

KWALITATIEF AANBOD    

Woonmilieus vormen voor de consument een belangrijk criterium bij de 

zoektocht naar een woning. Daarom is de analyse van de plancapaciteit specifiek 

gericht op woningen in een (centrum)dorps woonmilieu.  

Binnen het onderzoeksgebied bestaan de gemeenten Bergen, Castricum, Langedijk 

en Schagen volledig uit (centrum)dorpse woonmilieus. De van oudsher stedelijke 

gemeente Alkmaar kent door fusies met meer landelijke gemeenten ook 

(centrum)dorpse woonmilieus. De kern Alkmaar in de gemeente Alkmaar, de 

gemeente Heiloo en de gemeente Heerhugowaard vormen door het hoge 

huishoudensaantal een stedelijk woonmilieu. Hiervoor is de definitie gehanteerd 

 
7 Project Delversduin behoort tot de zachte plancapaciteit. 
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uit het landelijke woonwensenonderzoek van het Ministerie van BZK en CBS 

(WoON2018).  

• 25% van de harde plancapaciteit bestaat uit woningen in een 

(centrum)dorps woonmilieu. Dat zijn plannen voor 1.945 woningen (Tabel 

6). 

• Van de harde plancapaciteit zijn 869 grondgebonden woningen 

opgenomen. Een deel is onbekend (Tabel 7).  

 

GEMEENTE  (CENTRUM)DORPS  

Bergen 110 

Alkmaar 185 

Castricum 529 

Heerhugowaard 0 

Heiloo 0 

Langedijk 440 

Schagen 681 

Onderzoeksgebied 1.945  

TABEL 6 HARDE PLANCAPACITEIT NAAR CENTRUM DORPS WOONMILIEU 

Bron: Opgaven gemeenten in de Monitor plancapaciteit, geraadpleegd op 19-11-2020 

 

HARD PLANAANBOD  ONDERZOEKSGEBIED 

Woningtype Grondgebonden woningen 869 

Appartementen 391 

Onbekend 685 

Eigendom Koopwoningen 1.613 

Huurwoningen 146 

Onbekend 186 

Totaal hard (centrum)dorps planaanbod 1.945 

TABEL 7 HARD PLANAANBOD IN (CENTRUM)DORPSE WOONMILIEUS IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

Bron: Opgaven gemeenten in de Monitor plancapaciteit, geraadpleegd op 19-11-2020
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6 BEHOEFTE 

In dit hoofdstuk komt de behoefte in het onderzoeksgebied in beeld door 

toekomstige vraag en aanbod met elkaar te confronteren. Tot slot concluderen we 

wat deze aangetoonde behoefte betekent voor de ontwikkeling van Delversduin in 

Egmond aan den Hoef in de gemeente Bergen.  

KWANTITATIEVE BEHOEFTE    

• Op basis van de verwachte huishoudensgroei en het harde planaanbod is de 

behoefte aan woningen tot 2031 berekend. Er blijkt zowel in het primair 

als in het gehele onderzoeksgebied genoeg behoefte voor de ontwikkeling 

van 162 woningen in Delversduin in het dorp Egmond aan den Hoef 

gelegen in de gemeente Bergen (Tabel 8).  

• In het primair onderzoeksgebied is een behoefte van 370 woningen. In het 

gehele onderzoeksgebied is behoefte aan 682 woningen. De 162 woningen 

in het plan Delversduin voorzien hier deels in.  

 

 VRAAG AANBOD TOTALE BEHOEFTE 

Gemeente Bergen 480 110 +370 

Geheel onderzoeksgebied 8.540 7.858 +682 

TABEL 8 KWANTITATIEVE WONINGBEHOEFTE IN HET ONDERZOEKSGEBIED (2021-2031) 

Bron: Bureau Stedelijke Planning o.b.v. prognose en plancapaciteit van de provincie Noord-Holland 

KWALITATIEVE BEHOEFTE     

Op basis van de plancapaciteit, de verwachte huishoudensgroei en het 

woonwensenonderzoek is de woningbehoefte naar de geplande woningen in 

Delversduin berekend. Hierbij is uitgegaan van de vraag naar woningen naar een 

(centrum)dorps woonmilieu. De vraag is ontleend aan Tabel 3 en het harde 

planaanbod aan Tabel 6. De laatste kolom is de vraag minus het harde planaanbod. 

 

(CENTRUM)DORPS WOONMILIEU VRAAG AANBOD 

 

TOTALE BEHOEFTE 

Geheel onderzoeksgebied 2.990 1.945 +1.045 

TABEL 9 KWALITATIEVE BEHOEFTE NAAR (CENTRUM)DORPSE WOONMILIEU IN HET ONDERZOEKSGEBIED (2021-2031) 

Bron: Bureau Stedelijke Planning o.b.v. prognose en plancapaciteit van de provincie Noord-Holland 
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• De 162 geplande woningen in Delversduin passen ruimschoots binnen de 

geconstateerde woningbehoefte van 1.045 woningen in een (centrum)dorps 

woonmilieu.  

CONCLUSIE LADDERRUIMTE DELVERSDUIN, BERGEN     

• De 162 geplande woningen in Delversduin in het dorp Egmond aan den 

Hoef gelegen in de gemeente Bergen passen binnen de geconstateerde 

woningbehoefte van 370 woningen in de periode 2021-2031 het primair 

onderzoeksgebied. In het gehele onderzoeksgebied is er een geconstateerde 

woningbehoefte van 682 woningen in de periode 2021-2031.  

• Kwalitatief is er Ladderruimte voor 1.045 woningen in een (centrum)dorps 

woonmilieu. Dit biedt genoeg kwalitatieve ruimte voor de 162 woningen op 

locatie Delversduin.  

 

Samenvattend: voor de 162 geplande woningen in een (centrum)dorps woonmilieu 

op locatie Delversduin in de gemeente Bergen is op basis van de vereisten van de 

Ladder voldoende behoefte aangetoond. Daarmee is sprake van een zorgvuldige 

ruimtelijke ordening. 
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7 MOGELIJKHEDEN BESTAAND STEDELIJK GEBIED 

ONTWIKKELING BUITEN BESTAAND STEDELIJK GEBIED     

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt de volgende definitie van bestaand 

stedelijk gebied gegeven (artikel 1.1.1 lid 1 aanhef en onder h): “bestaand 

stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij 

behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 

infrastructuur”. 

 

Op locatie Delversduin geldt in het vigerend bestemmingsplan de bestemming 

‘agrarisch met waarden’ en een bestemming ‘water’. De beoogde ontwikkeling van 

deze locatie vereist transformatie van deze gronden naar de bestemming ‘wonen’. 

Op het zuidelijk deel van het plangebied waar momenteel de bestemming 

‘agrarisch met waarden’ geldt, was voorheen een asielzoekerscentrum gevestigd. 

 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een uitbreiding van het stedelijk gebied 

nodig. Voor de Ladder betekent deze voorziene uitbreiding van het stedelijk gebied 

dat een motivering nodig is waarin wordt aangetoond dat bouwen buiten bestaand 

stedelijk gebied noodzakelijk is. Dit doen wij door alternatieve locaties binnen 

bestaand stedelijk gebied in de regio te beoordelen. 

LOCATIEKWALITEITEN    

De locatie Delversduin heeft een aantal onderscheidende locatiekenmerken: 

• Delversduin ligt tegen het centrum van Egmond aan de Hoef en dichtbij 

Egmond aan Zee. 

• De ligging aan de Heilooër Zeeweg en de Herenweg zorgt voor een snelle 

ontsluiting naar Bergen in het noorden, Heiloo en Alkmaar in het oosten 

en Castricum in het zuiden. 

• De locatie biedt ruimte voor de ontwikkeling van 162 woningen in een 

(centrum)dorps woonmilieu en een aantrekkelijke woonomgeving. 

MOGELIJKHEDEN BESTAAND STEDELIJK GEBIED     

Binnen het onderzoeksgebied zijn alternatieve locaties binnen bestaand stedelijk 

gebied geïnventariseerd. Hiervoor is uitgegaan van zachte planlocaties voor 

woningbouw. Dit zijn immers locaties die in principe in aanmerking komen voor 

toekomstige woningbouw. Binnen de zachte plancapaciteit is gezocht naar 

binnenstedelijke locaties in (centrum)dorpse woonmilieus. Alleen op deze locaties 
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kan (mogelijk) een woonmilieu worden gerealiseerd zoals beoogd op locatie 

Delversduin. De locaties met een (centrum)dorps woonmilieu zijn binnen de 

woningmarkt te vinden in de gemeenten Bergen, Castricum, Langedijk, Schagen 

en Alkmaar (exclusief de stedelijke kern Alkmaar). 

 

Alle locaties zijn beoordeeld op geschiktheid en beschikbaarheid. Specifiek is 

geanalyseerd of dezelfde woningen als gepland op locatie Delversduin in een 

vergelijkbare woonomgeving kunnen worden gerealiseerd. 

 

Uit analyse van mogelijke alternatieve locatie, zie Bijlage 1, blijkt dat de mogelijke 

alternatieve locaties geen alternatief bieden voor locatie Delversduin omdat: 

• de alternatieve locaties niet dezelfde omgevingskwaliteiten bieden als 

locatie Delversduin (aantrekkelijke woonomgeving op steenworp afstand 

van het dorpscentrum); 

• de locaties onvoldoende ruimte bieden om het geplande 

woningbouwprogramma te realiseren; 

• de geplande woningen op de locaties bestaand aanbod vervangen. 

CONCLUSIE ONTWIKKELING DELVERSDUIN     

Het plangebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van 162 woningen in een 

(centrum)dorps woonmilieu. De combinatie van een (centrum)dorps woonmilieu 

met een aantrekkelijke woonomgeving op steenworp afstand van het 

dorpscentrum maakt deze locatie uniek. Elders in bestaand stedelijk gebied zijn de 

mogelijkheden voor ontwikkelingen op deze schaal en tijdsspanne nihil. 

 

De eindconclusie is dat de woningbouwplannen op locatie Delversduin voldoen 

aan de eisen van de Ladder. De geplande ontwikkeling is daarmee gebaseerd op 

een zorgvuldig gebruik van de ruimte. 

 



26 BIJLAGE 1 

 

BIJLAGE 1 ANALYSE MOGELIJKE ALTERNATIEVE 

LOCATIES 

 

PLAN EN LOCATIE BEOORDELING GESCHIKTHEID  

School De Baanbreker en 

Mieuwijdt, Graft (gemeente 

Alkmaar) 

Op de locatie van De Baanbreker worden te midden van de 

bebouwing van de kleine kern Graft 22 

woonzorgappartementen ontwikkeld. De zorgcirkellocatie 

De Mieuwijdt en nabijgelegen aanleunwoningen worden 

aangepast. Deze locatie is daardoor niet vergelijkbaar met 

Delversduin. Daarnaast biedt de locatie onvoldoende ruimte 

om het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Oostmijzerdijk 9 

Schermerhorn (gemeente 

Alkmaar)  

Aan de Oostmijzerdijk zijn net buiten de kleine kern 

Schermerhorn 4 grondgebonden woningen voorzien op een 

inbreidingslocatie. Deze locatie is daardoor niet 

vergelijkbaar met Delversduin. Daarnaast biedt de locatie 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Menningweerweg oostzijde, 

Stompetoren (gemeente 

Alkmaar) 

Ten oosten van de Menningweerweg net buiten de kleine 

kern Stompetoren zijn 14 grondgebonden woningen 

voorzien op een inbreidingslocatie. Deze locatie is daardoor 

niet vergelijkbaar met Delversduin. Daarnaast biedt de 

locatie onvoldoende ruimte om het geplande programma 

van locatie Delversduin te realiseren. 

Bergerweg 125, Bergen Op Bergerweg 125 is een Aldi-discountsupermarkt voorzien 

met daarachter 14 appartementen en 24 grondgebonden 

woningen op de plek van een groothandelsbedrijf. De 

locatie ligt net buiten de kern Bergen op enige afstand van 

het centrum. Deze locatie is daardoor niet vergelijkbaar met 

Delversduin. Daarnaast biedt de locatie onvoldoende ruimte 

om het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

BSV-Complex, Bergen  Het BSV-Complex bestaat uit sportvelden aan de rand van 

Bergen die beschikbaar zijn gekomen voor ontwikkeling 

naar woningbouw. Voor deze locatie ligt een 

inbreidingsplan voor de ontwikkeling van 42 

grondgebonden woningen en 110 appartementen. De 

locatie ligt op enige afstand van het centrum van Bergen. 

Daarnaast biedt deze locatie onvoldoende ruimte om het 
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geplande overwegend grondgebonden programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Dorpsplein, Bergen  In het centrum van Bergen wordt Dorpsplein Bergen 

ontwikkeld. Hier is een sloop/nieuwbouwlocatie voor 29 

appartementen. De ligging in het centrum van Bergen is 

niet vergelijkbaar met Delversduin. De woningen die in dit 

project gepland zijn, vervangen (deels) bestaand aanbod. 

Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

overwegend grondgebonden programma van locatie 

Delversduin te realiseren. 

Ecodorp, Bergen  Ecodorp is een voormalig mobilisatiecomplex dat wordt 

getransformeerd naar een ecologische woongemeenschap. 

De locatie ligt op enige afstand van de kern Bergen en is 

daardoor niet vergelijkbaar met Delversduin. Ook is het 

programma van Ecodorp (een inbreidingslocatie voor 25 

grondgebonden woningen) gericht op een specifieke niet-

reguliere doelgroep. 

Elkshove fase 3, Bergen  De Elkshove (fase 3) is een sloop/nieuwbouwlocatie voor 12 

woningen, waarvan 11 (huur)appartementen temidden van 

bestaande bebouwing. De woningen die in dit project 

gepland zijn, vervangen (deels) bestaand aanbod. Deze 

locatie is daardoor niet vergelijkbaar met Delversduin. 

Daarnaast biedt de locatie onvoldoende ruimte om het 

geplande programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Petrus en Paulus, Bergen  In de tuin van de Petrus en Pauluskerk ligt een plan voor 

woonpaviljoen De Nieuwe Ark bestaande uit 11 

appartementen. Deze locatie ingeklemd tussen bebouwing 

van Bergen is niet vergelijkbaar met Delversduin. Daarnaast 

biedt de locatie onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

T&O, Bergen  Tussen bestaande bebouwing van Bergen is een 

inbreidingslocatie voor 20 grondgebonden woningen en 2 

appartementen in de sociale sector voorzien bij een nieuw 

wijkgebouw ter vervanging van het huidige verouderde 

T&O-gebouw. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om het 

geplande programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Zuidlaan 59-59s, Bergen  Op de kruising van de Zuidlaan en de Landweg ligt een 

inbreidingslocatie voor 4 grondgebonden koopwoningen. 

Deze locatie ingeklemd tussen bebouwing van Bergen is 

niet vergelijkbaar met Delversduin. Deze locatie biedt 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Julianastraat, Egmond aan 

Zee (gemeente Bergen) 

In het centrum van Egmond aan Zee ligt ingeklemd tussen 

bebouwing een inbreidingslocatie voor 48 appartementen. 
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Deze locatie is daardoor niet vergelijkbaar met Delversduin. 

Bovendien biedt de locatie onvoldoende ruimte om het 

geplande programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Watertoren, Egmond aan Zee 

(gemeente Bergen) 

Het Watertorenterrein in Egmond aan Zee is een 

inbreidingslocatie voor 34 woningen. Deze locatie biedt 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Landje van de molen, 

Egmond Binnen (gemeente 

Bergen) 

Het Landje van de molen is een inbreidingslocatie voor 18 

grondgebonden woningen ingeklemd tussen de provinciale 

weg en de bestaande bebouwing. Daarmee is deze locatie 

niet vergelijkbaar met Delversduin. Bovendien biedt deze 

locatie onvoldoende ruimte om het geplande programma 

van locatie Delversduin te realiseren. 

St. Adalbertuskerk, Egmond 

Binnen (gemeente Bergen) 

Op de plek van de St. Adalbertuskerk ligt een 

inbreidingsplan voor 52 betaalbare huurappartementen. 

Deze locatie ingeklemd tussen bebouwing biedt geen 

vergelijkbare woonomgeving en biedt onvoldoende ruimte 

om het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Molenweg, Schoorl 

(gemeente Bergen) 

Aan de Molenweg ligt een inbreidingslocatie voor 24 

appartementen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om 

het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Oosterkimschool, Schoorl 

(gemeente Bergen) 

De voormalige Oosterkimschool is een inbreidingslocatie 

voor 15 grondgebonden woningen. Deze locatie biedt 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Rabobank, Schoorl 

(gemeente Bergen) 

Op de locatie van de voormalige Rabobank zijn 12 

grondgebonden woningen en 22 appartementen gepland op 

een inbreidingslocatie. Deze locatie biedt onvoldoende 

ruimte om het geplande programma van locatie 

Delversduin te realiseren. 

Jachthaven Laamens, 

Akersloot (gemeente 

Castricum) 

Voor de locatie van de jachthaven Laamens is een 

revitalisering beoogd met een inbreidingsopgave van 90 

appartementen aansluitend op het Alkmaardermeer. Deze 

locatie biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

voornamelijk grondgebonden programma van locatie 

Delversduin te realiseren.  

Startingerweg fase 2, 

Akersloot (gemeente 

Castricum) 

De Startingerweg fase 2 is een inbreidingslocatie voor 59 

grondgebonden woningen en 16 appartementen. Deze 

locatie ligt aan de rand van Akersloot tussen verspreid 

liggende bebouwing en nabij de autosnelweg A9. Daardoor 

biedt deze locatie geen vergelijkbare woonomgeving en 
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bovendien biedt deze locatie onvoldoende ruimte om het 

geplande programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Brakersweg 19/21, Castricum  De Brakersweg 19/21 is een transformatielocatie waar 

bedrijven plaats maken voor 13 grondgebonden woningen. 

Deze locatie met verspreid liggende bebouwing in de 

omgeving biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Duin en Bosch, Kennemer 

Wonen, Castricum 

Op het Duin en Boschterrein bouwt Kennemer Wonen op 

verzoek van Parnassia Groep 48 appartementen in de 

sociale huur. Op het terrein komt ook zorgvastgoed. Deze 

locatie biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Duin en Bosch, Marelsdal, 

Castricum 

Op de locatie van voormalige polikliniek op het Duin en 

Boschterrein ligt een kleinschalig plan voor 11 

grondgebonden woningen. Deze locatie biedt onvoldoende 

ruimte om het geplande programma van locatie 

Delversduin te realiseren. 

Kaptein Kaas en omgeving, 

Castricum  

Op de oude Kaptein Kaaslocatie in Zanderij-Zuid ligt een 

inbreidingsplan voor 50 grondgebonden woningen en 53 

appartementen. De locatie wordt door de ligging naast een 

spoorlijn gescheiden van het centrum van Castricum. Deze 

locatie biedt daarom geen vergelijkbare woonomgeving en 

biedt daarnaast onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Puikman 1, Castricum Aan de Puikman in Zanderij-Zuid ligt een inbreidingslocatie 

voor 50 appartementen. Deze locatie biedt onvoldoende 

ruimte om het geplande grotendeels grondgebonden 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Raadhuisplein, Castricum Aan het Raadhuisplein in het centrum van Castricum ligt 

een inbreidingslocatie voor 24 appartementen ingeklemd 

tussen bebouwing. Deze locatie biedt daarom geen 

vergelijkbare woonomgeving en biedt bovendien 

onvoldoende ruimte om het geplande grotendeels 

grondgebonden programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Bijvoet, Broek op Langedijk 

(gemeente Langedijk) 

Op de locatie van Broekerwerf Bijvoet ligt een 

inbreidingsplan voor 10 vrijstaande woningen. Deze locatie 

biedt onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Broekerplein 

(Winkelcentrum 

Broekerveiling), Broek op 

Langedijk (gemeente 

Langedijk) 

Op het Broekerplein is een inbreidingslocatie voorzien voor 

62 appartementen. Deze locatie in het centrum van Broek 

op Langedijk biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 
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Rodeo terrein, Broek op 

Langedijk (gemeente 

Langedijk) 

Het voormalig industrieterrein wordt getransformeerd naar 

84 woningen, zowel appartementen als rijwoningen allen 

aan doorvaarbaar water. Het terrein wordt ingesloten door 

bebouwing en biedt daardoor niet dezelfde kwaliteiten als 

locatie Delversduin. Verder biedt deze locatie onvoldoende 

ruimte om het geplande programma van locatie 

Delversduin te realiseren. 

Concordia, Noord-

Scharwoude (gemeente 

Langedijk) 

Op de locatie van zalencentrum Concordia ligt een 

inbreidingsplan voor 15 woningen. Deze locatie biedt 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Spoorstraat (Timpaan) 

(Voorheen Wijman), Noord-

Scharwoude (gemeente 

Langedijk) 

De voormalige Wijmanlocatie aan de Spoorstraat is een 

inbreidingslocatie voor 25 grondgebonden woningen. Deze 

locatie ligt ingeklemd tussen een provinciale weg en een 

volkstuinencomplex. De locatie is daardoor niet 

vergelijkbaar met locatie Delversduin. Bovendien biedt de 

locatie onvoldoende ruimte om het geplande programma 

van locatie Delversduin te realiseren. 

L. Bogtmanstraat/ 

Voorburggracht, Oudkarspel 

(gemeente Langedijk) 

Op de hoek van de Lourens Bogtmanstraat en 

Voorburggracht in Oudkarspel is een inbreidingslocatie 

temidden van bebouwing voor 14 grondgebonden 

woningen en 6 appartementen. Deze locatie biedt 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Bovenweg 180, Sint Pancras 

(gemeente Langedijk) 

Op de locatie van de voormalige Rabobank in Sint Pancras 

ligt een inbreidingsplan voor 9 appartementen temidden 

van bebouwing. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om 

het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Centrumplan Sint Pancras. 

Sint Pancras (gemeente 

Langedijk) 

Ter plaatse van leegstaande bedrijfspanden in het centrum 

van Sint Pancras ligt een inbreidingsplan voor 22 

appartementen temidden. Deze locatie biedt onvoldoende 

ruimte om het geplande overwegend grondgebonden 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

IKC Sint Pancras, Sint 

Pancras (gemeente 

Langedijk) 

Op de locatie van De Phoenix in Sint Pancras ligt een plan 

voor een Integraal Kindcentrum met de toevoeging van 22 

woningen. Deze locatie ligt ingesloten door bebouwing en 

biedt onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Tuincentrum Sint Pancras, 

Sint Pancras (gemeente 

Langedijk) 

De locatie betreft een inbreidingslocatie voor 50 woningen. 

Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren.  

Westrand, Sint Pancras 

(gemeente Langedijk) 

In de diepe achtertuinen van de percelen aan de westrand 

van Sint Pancras wil de vereniging van eigenaren woningen 
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bouwen. Er is ruimte voor 75 grondgebonden woningen en 

11 appartementen. De Westrand wordt getypeerd door 

verspreid liggende bebouwing, een waterpartij met aan de 

overzijde de bebouwing van Vroonermeer (Alkmaar). Deze 

locatie biedt daardoor niet de locatiekwaliteiten van 

Delversduin en biedt bovendien onvoldoende ruimte om 

het geplande programma van Delversduin te realiseren. 

Korte Bosweg 40, ’t Zand 

(gemeente Schagen) 

De Korte Bosweg 40 is een inbreidingslocatie voor 10 

grondgebonden woningen. Deze locatie biedt onvoldoende 

ruimte om het geplande programma van locatie 

Delversduin te realiseren. 

Oude schoollocatie, 

Burgerbrug (gemeente 

Schagen) 

De oude schoollocatie is een inbreidingslocatie voor 3 

woningen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om het 

geplande programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Denneweg/ Duinroosweg, 

Callantsoog (gemeente 

Schagen) 

De Denneweg/ Duinroosweg is een inbreidingslocatie voor 5 

grondgebonden woningen en 12 appartementen. Deze 

locatie biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Raadhuisstraat 23 en 60/62 

en 83, Dirkshorn (gemeente 

Schagen) 

De locatie aan de Raadhuisstraat is een inbreidingslocatie 

voor 7 woningen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte 

om het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren 

Buiskoolstraat, Schagen De Buiskoolstraat betreft een inbreidinglocatie voor 6 

appartementen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om 

het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Handbalvelden 2e fase, 

Schagen  

De locatie Handbalvelden 2e fase is een inbreidingslocatie 

voor 15 woningen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte 

om het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Nijverheidstraat 3, Schagen  De Nijverheidstraat betreft een inbreidingslocatie voor 12 

appartementen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om 

het geplande grotendeels grondgebonden programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Westerpark (zuid van 

kantoorgebouw), Schagen  

Aan het Westerpark in Schagen ligt een inbreidingslocatie 

voor 35 appartementen ingeklemd tussen een provinciale 

weg en bestaande bebouwing. Deze locatie biedt daarmee 

geen vergelijkbare woonomgeving als locatie Delversduin 

ook biedt het onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Bladstraat, Tuitjenhorn 

(gemeente Schagen) 

Het plan aan de Bladstraat is een sloop-/nieuwbouwproject 

van 8 woningen. De woningen die in dit project gepland 

zijn, vervangen (deels) bestaand aanbod. Deze locatie biedt 
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onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Delftweg/ Het nieuwe glas, 

Tuitjenhorn (gemeente 

Schagen) 

In Het Nieuwe Glas in Tuitjenhorn maakt de 

bedrijfsbebouwing plaats voor 60 grondgebonden woningen 

gelegen tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen. De locatie 

biedt onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

locatie Delversduin te realiseren. 

Kalverdijk 30a, Tuitjenhorn 

(gemeente Schagen) 

De locatie aan de Kalverdijk is een inbreidingslocatie van 2 

woningen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte om het 

geplande programma van locatie Delversduin te realiseren. 

Veluweweg 44, Waarland 

(gemeente Schagen) 

De bedrijfsbebouwing op Veluweweg 44 maakt plaats voor 

35 grondgebonden woningen. De locatie wordt omgeven 

door lint- en verspreid liggende bebouwing. De locatie biedt 

daarom niet dezelfde omgevingskwaliteit als de locatie 

Delversduin. Deze locatie biedt bovendien onvoldoende 

ruimte om het geplande programma van Delversduin te 

realiseren. 

Veluweweg 5, Waarland 

(gemeente Schagen) 

De locatie aan de Veluweweg 5 is een inbreidingslocatie 

voor 4 woningen. Deze locatie biedt onvoldoende ruimte 

om het geplande programma van locatie Delversduin te 

realiseren. 

Bedrijfslocatie Schoorldam, 

Warmenhuizen (gemeente 

Schagen) 

De Schoorldam is een inbreidingslocatie voor 6 

grondgebonden woningen. Deze locatie biedt onvoldoende 

ruimte om het geplande programma van locatie 

Delversduin te realiseren. 

Dergmeerweg, 

Warmenhuizen (gemeente 

Schagen) 

De Dergmeerweg is een inbreidingslocatie voor 50 

woningen. De locatie ligt ingeklemd tussen de bebouwde 

kom van Warmenhuizen en de doorgaande weg. Deze 

locatie biedt daarmee niet dezelfde omgevingskwaliteit als 

de locatie Delversduin. Bovendien biedt de locatie 

onvoldoende ruimte om het geplande programma van 

Delversduin te realiseren. 

Torenven, Warmenhuizen 

(gemeente Schagen) 

Op de locatie van de voormalige basisschool De Torenven 

ligt een plan voor 21 appartementen die in collectief 

particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. Deze 

locatie biedt onvoldoende ruimte om het geplande 

programma van locatie Delversduin te realiseren 
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1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
In opdracht van BPD Ontwikkeling BV heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend 
bodemonderzoek en waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Delvers Duin te 

Egmond aan den Hoef . Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 
5740:2009/A1:2016 nl - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) februari 2016. 

 
Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720 – Bodem - Waterboidem -  Stratgie voor 
het uitvoeren van een verkennnend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
waterbodem en baggerspecie.  De bovengenoemde bodemonderzoeksnormen zijn uitgegeven door het 
NEN. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 

locatie is weergegeven in bijlage 2. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is het voornemen om  

nieuwbouw te gaan plegen op de locatie. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) noodzakelijk. 

 

Doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit 

van grond en grondwater. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vastgesteld of de 

gewenste vorm van bodemgebruik vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien mogelijk is en zo niet, 

welke vervolgacties noodzakelijk zijn.  

 

Doel van het waterbodemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieutechnische kwaliteit van 

de waterbodem. Op basis hiervan wordt de verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende slib 

bepaald.    

 

Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte aard en 

omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

 

1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, 

doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Het management-systeem van Sweco 

Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. Een 

algemeen overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 8. Het veldwerk is verricht door VWB Bodem 

BV onder het procescertificaat van VWB Bodem BV , EC-SIK-20264. 

 

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de 

uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit 

bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bodem-kwaliteit dient onderzoek 

uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB, vastgestelde beoordelingsrichtlijnen.  

 

In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de 

beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. Tevens is opgenomen op welke punten 

eventueel is afgeweken van de protocollen en wat de mogelijke consequenties zijn van de 

afwijkingen.  
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Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco 

Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen 

en regelgeving, maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet mogelijk om 

garanties af te geven ten aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingsituatie. Sweco 

Nederland B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen 

die de opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde 

bodemonderzoek nemen. 

 

1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

• de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); 

• de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5); 

• een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese en 

conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 

 

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 

hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 

 

Het vooronderzoek is al eerder utgevoerd door Sweco in 2016. Het vooronderzoek is uitgevoerd op 

beperkt niveau en is gebaseerd op de NEN 5725. Er is geen onderzoek verricht naar 

archeologische waarden of niet gesprongen explosieven binnen de onderzoekslocatie. De 

resultaten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven. 

 

2.2 Locatiegegevens 

In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.  

 

Tabel 2.1 Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Tussen Delverspad, Egmonderstraatweg en Herenweg te Egmond aan 

de Hoef 

Kadastrale gegevens locatie Egmond Binnen, sectie A en nummers 1589, 2518, 2718, 2720 en 3006 

Eigenaar locatie BPD Ontwikkeling BV 

Coördinaten X: 104913, Y: 515144 

Oppervlakte locatie (in ha) 9,6 

Huidig gebruik Agrarisch  

Verhardingen Geen 

 

2.3 Geraadpleegde bronnen 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraad-+pleegde 

bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In 

paragraaf 2.4 zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.  

 

Tabel 2.2 Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Korte toelichting 

Internet  

• www.bodemloket.nl Indicatie potentieel verdachte locaties, eerder uitgevoerde 

bodemonderzoeken of bodemsaneringen 

• www.ahn.nl  Internetpagina met gegevens over de hoogteligging 

• www.bodemdata.nl Internetpagina met onder meer bodemkaarten met gegevens over 

de bodemopbouw  

• www.dinoloket.nl Internetpagina van TNO  

• www.topotijdreis.nl Plaatsgebonden historische informatie 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-

Noord (RUDNHN) 

 

• Bodemarchief Indicatie potentieel verdachte locaties, eerder uitgevoerde 

bodemonderzoeken of bodemsaneringen 

• Wet milieubeheerarchief Indicatie potentieel verdachte locaties 

• Tankenbestand Indicatie aanwezigheid ondergrondse en bovengrondse 

brandstoftanks 

• Bodemkwaliteitskaart Indicatie algemene bodemkwaliteit 

• Luchtfoto’s PNH Indicatie potentieel verdachte locaties 

 

 

 

 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.bodemdata.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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2.4 Terreinsituatie 

De  onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 9,6 hectare en staat kadastraal bekend 

onder Egmond Binnen, sectie A en nummers 1589, 2518, 2718, 2720 en 3006 

Het onderzoeksgebied heeft een agrarisch gebruik gekend, met name bollenteelt. Een deel van het 

plangebied is in gebruik geweest als AZC (zie onderstaande luchtfoto uit 2005) van december 2000 

tot 1 januari 2005. In maart 2006 is het AZC verwijderd. 
Op de locatie zijn geen watergangen aanwezig die gedempt zijn.  
 
 

 
 

 
Figuur 1:kaart en ligging voormalig AZC  Figuur 2: Ligging onderzoekslocatie 

 

2.5 Resultaten terreininspectie 

De terreininspectie is uitgevoerd door VWB Bodem BV op 8 mei 2017. De locatie is in gebruik als 

akkerland. Op en langs de  randen van de locatie zijn watergangen aanwezig.  

 

2.6 Resultaten voorgaande bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie is in het verleden eerder bodemonderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek staan hieronder kort samengevat.  

 
Verkennend bodemonderzoek Herenweg te Egmond aan den Hoef (Grontmnij, mei 1997, project 
19371) 

Het onderzoek is uitgevoerd op een deel van de onderhavige onderzoekslocatie (zuidelijk gelegen, 

perceel 2518). Uit het geraadpleegde onderzoek blijkt dat de grond voldoende onderzojct en geen 

reden voor aanvullend onderzoek.  

 

Daarnaast is een bodemonderzoek uitgevoerd dooor Consulmij in 2000. De resultaten geven geen 

aanleiding tot aanvullend onderzoek. De bodem is voldoende onderzocht.  

 

2.7 Bodemkwaliteitskaart 

Er is voor het gebied een bodemkwaliteitskaart aanwezig. De kaart geeft inzicht in de te verwachten 

algemene diffuse bodemkwaliteit van het gemeentelijk grondgebied.  

De bodemkwaliteitskaart (Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart gemeenten Alkmaar, 

Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo, juli 2015) geeft voor het onderzoeksgebied de 

volgende bodemkwaliteit aan.  
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Het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is gelegen in deelgebied B4 “Oudere woongebieden en 

bedrijven” (voor de bovengrond). Het noordelijk deel van de onderzoekslocatie ligt in deelgebied B6 

”Overige woongebieden, bedrijven en buitengebied”.  De kwaliteit van de bovengrond (B4) is  

aangemerkt als klasse wonen op basis van kwik, lood, zink, PCB en PAK. De kwaliteit van de 

bovengrond (B6) is aangemerkt als klasse achtergrondwaarde. 

 

De ondergrond is ingedeeld in deelgebied O5 “ Overige woongebieden, bedrijven en buitengebied”. 

Dit gebied is als klasse achtegrondwaarde.  

 

2.8 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie 

Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek een 

onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zo nodig 

onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opgesteld, 

op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het volgende aan: 

• of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is; 

• de aard van de verontreinigende stoffen; 

• de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen; 

• of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater. 

 

In tabel 2.4 is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoeks-hypothese en 

onderzoeksstrategie weergegeven. 

 

Tabel 2.4 Te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie 

Deellocatie Oppervlakte  

(in m2 of m) 

Onverdacht Aard verwachte 

stoffen 

Plaats van 

voorkomen  

Onderzoeks- 

strategie1 

Delvers Duin  9,6 ha Onverdacht - - ONV-GR-NL 

Waterbodemonderzoek  Max 500 m Onverdacht  - - OLN 

1 ONV-GR-NL Grootschalig onverdacht Niet Lijnvormig 

 OLN Overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning 

 

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, gaten, peilbuizen en analyses) uitgewerkt in de 

vorm van een onderzoeksinspanning (veldwerk en laboratorium). 
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3 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 
 

3.1 Veldonderzoek 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door VWB Bodem B.V.. Dit bedrijf is hiervoor gecertificeerd. Het 

veldonderzoek is op 8 en 9 mei 2017 verricht door de heren A. Polat en P. Warkor onder 

procescertificaat SIKB BRL 2000 (versie 5, 12 december 2013) en de protocollen 2001, 2002, 2003 

en 2018. De naam van de uitvoerende persoonlijk erkende veldwerker is tevens opgenomen bij de 

profielbeschrijvingen in bijlage 3. De watermonstername heeft plaatsgevonden op 22 mei 2017 door 

de heer P. Warkor. 

 

Het veldonderzoek voor het bodemonderzoek is gecombineerd met het uit te voeren archeologisch 

onderzoek. De boringen voor het archeologisch onderzoek zijn tot 2,0 m -mv uitgevoerd. De 

benodigde boringen tot 0,5 m -mv voor het verkennend bodemonderzoem zijn daardoor dieper 

doorgezet (tot 2,0 m -mv).  
 
3.1.1 Veldonderzoek 

Het veldwerk heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

• het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van de 

boringen bepaald; 

• het uitvoeren van in totaal elf handboringen tot 0,5 m –mv, zeven handboringen tot 7,0 m –mv en 

zeventien handboring tot 2,0 tot 3,0 m –mv; 

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodemkundige 

eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief eventuele 

asbestverdachte materialen; 

• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De 

monstertrajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3; 

• het plaatsen van zeven freatische peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in het diepste boorgat; 

• het doorpompen van de peilbuis direct na plaatsing hiervan. 

 

De boringen voor het verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd in combinatie met een 

geotechnisch onderzoek. Bij dit geotechnisch onderzoek zijn de boringen dieper doorgezet dan bij 

een verkennend  onderzoek. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd tot maximaal 3,0 

m -mv. In de boorprofielen zijn aan de rechterzijde de monstertrajecten weergegeven.   

 

Op 22 mei 2017 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuis; 

• het bepalen van de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) en de troebelheid 

(NTU) van het grondwater; 

• het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuis. 

 

3.1.2 Waterbodemonderzoek  

Vooor het waterbodemonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd door de heer E. de 

Graaf: 

• het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van de 

slibsteken bepaald. De boringen zijn in de lengte gelijkmatig verdeeld, in de breedte is een 

aselecte verdeling aangehouden; 

• het nemen van in totaal 40 slibsteken van de sliblaag (waterbodem) en tot circa 1,0 m beneden 

de waterbodem (-wb) met behulp van een zuigerboor; 

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op 

bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief 

eventuele asbestverdachte materialen; 

• het nemen van monsters van het vrijkomende (water)bodemmateriaal. In het veld is de diktevan 

de in de watergang aanwezige sliblaag bepaald. De monstertrajecten zijn weergegeven aan de 

rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3; 
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• Het per slibsteek nemen van individuele slibmonsters van het vrijkomende materiaal voor 

analyse in het laboratorium. 

 

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen, slibsteken en peilbuizen met boordieptes weergegeven. 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen. 

 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

De geselecteerde grond(meng)- en grondwatermonsters zijn in het door RvA geaccrediteerde 

laboratorium van Analytico geanalyseerd. Menging van de grondmonsters heeft plaatsgevonden in 

het laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die vallen onder het 

accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn.  

 

Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Locatie Strategie Aantal boringen en gaten Aantal en soort analyses 

  tot 2,0 m-mv met peilbuis3) grondmonsters grondwatermonster 

 

Delvers Duin  

(9,6 ha) 

ONV-GR-NL 49 11 12 

7 

NEN-grond1) 

OCB’s 

11 NEN-grondwater2) 

Waterbodemonderzoek   40 slibboringen tot 0,5 m onderzijde 

waterbodem 

4 NEN slib   

       

1)NEN- grond: droge stof,  lutum, organische stof, zware metalen (barium, cadmium,kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink), PAK (10 van VROM), Polychloorbifenolen (PCB, 7 stuks) en minerale olie (GC). 
2)NEN-grondwater: pH, Ec,NTU,  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl), chloorbenzenen, vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, 

ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en minerale olie (GC).  
3)met het filter 0,5 tot 1,5 meter beneden de actuele grondwaterspiegel (hierbij is er vanuit gegaan dat de grondwaterspiegel 

zich binnen 2 m -mv bevindt). 

 

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4. 
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4 Resultaten veldonderzoek 
 

4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm van 

boorprofielen weergegeven. Voor de exacte bodemopbouw per boring wordt verwezen naar deze 

boorprofielen. 

 

Het grondwater bevond zich op 22 mei  2017 varieert van 0,7 tot 1,1 m -mv. In onderstaande tabel 

zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
 

Tabel 4.1 Resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Belucht 

       

01 1,50 - 2,50 0,67 7,8 563 1,92 Nee 

10 1,50 - 2,50 0,90 7,6 630 2,14 Nee 

14 1,50 - 2,50 0,86 6,8 690 3,42 Nee 

17 1,50 - 2,50 0,90 7,9 642 10,3 Nee 

19 1,50 - 2,50 0,87 7,1 701 0,99 Nee 

29 1,50 - 2,50 0,6 7,9 873 3,06 Nee 

44 1,50 - 2,50 1,0 6,9 666 1,58 Nee 

48 1,40 - 2,40 1,15 6,6 683 8,2 Nee 

50 1,50 - 2,50 0,68 7,2 697 7,35 Nee 

54 1,50 - 2,50 1,1 6,8 701 8,1 Nee 

59 1,65 - 2,65 0,93 7,4 630 5,29 Nee 
       

 

Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EC) en hoge troebelheid in het 

grondwater kunnen indicators zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De gemeten 

waarden voor de zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen en troebelheid worden niet als afwijkend 

beschouwd.  

 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk enkele kenmerkenen waargenomen die duiden op de 

aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. Deze waarnemingen zijn weergegeven in 

tabel 4.2. Bij de boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen 

verontreinigingskenmerken waargenomen.Paatselijk zijn resten slib in de grond aangetroffen.  

 

Tabel 4.2: Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnummer Maximale 

boordiepte 

(m -mv) 

Diepte 

(m -mv) 

Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

     

15 2,00 0,70 - 1,20 Zand zwak slibhoudend 

  1,20 - 1,70 Zand resten schelpen, resten slib 

46 1,00 0,00 - 0,07  klinker 

  0,07 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 
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4.3 Monsterselectie 

De selectie van de te analyseren grondmonsters, zoals genoemd in paragraaf 3.2, heeft 

plaatsgevonden op basis van de in de voorgaande paragrafen genoemde resultaten van het 

veldonderzoek. 

De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo representatief 

mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van boven- en ondergrond. De 

samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in tabel 4.3 en meer 

gedetailleerd weergegeven in bijlage 4. 

 

Tabel 4.3: Monsterselectie grond en waterbodem 
Monster Monstertraject 

(m -mv) 
Deelmonsters  Analysepakket Motivatie 

     

MM1 bg 0,00 - 0,50 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11 NEN pakket + OCB Vaststellen kwaliteit bovengrond 

MM2 bg 0,00 - 0,50 10, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 31 NEN pakket + OCB Bepalen kwaliteit bovengrond 

MM3 bg 0,00 - 0,50 23, 27, 28, 29, 40, 41, 50 NEN pakket + OCB Vaststellen kwaliteit bovengrond 

MM4 bg 0,00 - 0,50 07, 15, 16, 18, 19, 44, 51, 53 NEN pakket + OCB Vaststellen kwaliteit bovengrond 

MM5 bg 0,00 - 0,50 33, 34, 36, 37, 39, 43, 54 NEN pakket + OCB Bepalen kwaliteit bovengrond 

MM6 bg 0,00 - 0,50 17, 20, 21, 35, 38, 48, 52, 55, 60 NEN pakket + OCB Vaststellen kwaliteit bovengrond 

46-1 0,07 - 0,57 46 NEN pakket + OCB Vaststellen kwaliteit bovengrond 

MM7 og 0,70 - 1,20 01, 03, 14 NEN-pakket Bepalen kwaliteit ondergrond 

MM8 og 0,65 - 2,20 10, 22, 31 NEN-pakket Vaststellen kwaliteit ondergrond 

MM9 og 0,50 - 1,80 29, 40, 50 NEN-pakket Bepalen kwaliteit ondergrond 

MM10 og 0,50 - 2,20 16, 19, 37, 54 NEN-pakket Vaststellen kwaliteit ondergrond 

MM11 og 0,50 - 1,70 17, 48, 59 NEN-pakket Bepalen kwaliteit ondergrond 

     

Slibtraject 1 0,1 - 0,3 1) SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, 

SB7, SB8, SB9 EN SB 10 

NEN-waterbodem  Bepalen kwaliteit waterbodem 

Slibtraject 2 0,4 - 0,8 1) SB31, SB32, SB33, SB34, SB35, 

SB36, SB37, SB38, SB39 en SB40 

NEN-waterbodem Vaststellen kwaliteit waterbodem 

Slibtraject 3 0,1 - 0,3 1) SB11, SB12, SB13, SB14, SB15, 

SB16, SB17, SB18, SB19 en SB20 

NEN-waterbodem Bepalen kwaliteit waterbodem 

Slibtraject 4  0,05 - 0,25 1) SB21, SB22, SB23, SB24, SB25, 

SB26, SB27, SB28, SB29 en SB30 

NEN-waterbodem Vaststellen kwaliteit waterbodem 

     

1) waterspiegel tot onderkant slib 

 
De samenstelling van de geselecteerde waterbodemmonsters is weergegeven in tabel 4.4 en meer 
gedetailleerd weergegeven in bijlage 4.  
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 
 

5.1 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van Analytico met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en een 

toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 5.  

 

5.2 Toetsingskader 

5.2.1 Mate van bodemverontreiniging 

Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten zijn getoetst aan de 

toetsingswaarden in deze circulaire met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa, zoals 

beschikbaar gesteld door het Rijk. Het toetsingsresultaat van de BoToVa-toets (T12 ‘Beoordeling 

kwaliteit grond volgens Wbb’ en de T13 ‘Beoordeling kwaliteit grondwater volgens Wbb’) is in bijlage 

5 weergegeven. Een toelichting op het toetsingskader en de toetsingswaarden is opgenomen in 

bijlage 6 bij dit rapport. De toetsing is uitgevoerd in het toetsingsprogramma van het laboratorium 

dat de analyses heeft uitgevoerd.  
 

De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: 

• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden; 

• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde, criterium 

voor nader onderzoek; 

• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele 

eigenschappen van de bodem. 

 

Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 

• S: Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op de lange termijn op basis 

van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 

• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en de Interventiewaarde, criterium voor 

nader onderzoek; 

• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele 

eigenschappen van de bodem. 

 

5.2.2 Toepassing van grond 

Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt het toetsingskader op basis van het 

Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit zijn normen opgenomen 

waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem 

kan worden getoetst. De analyseresultaten zijn met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa 

(T1, ‘Beoordeling kwaliteit grond’ en bagger bij toepassing op of in de bodem’) getoetst aan de 

toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Het toetsingsresultaat is weergegeven in bijlage 

5. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6 bij dit rapport en daarbij zijn 

tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen.  

 

Binnen het Besluit bodemkwaliteit worden bij grondverzet de volgende toetsingswaarden 

onderscheiden binnen het generieke beleid: 

• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden; 

• MWw: Maximale Waarde wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit duurzaam 

geschikt is voor de bodemfunctieklasse wonen; 

• MWi: Maximale Waarde industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit duurzaam 

geschikt is voor de bodemfunctieklasse industrie. 

 

5.3 Overschrijdingen 

Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 5 blijkt dat in een aantal van de onderzochte 

monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetoond. Deze overschrijdingen zijn 

weergegeven in de tabellen 5.1 en 5.2 (grond) en 5.3 (grondwater). 
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Tabel 5.1: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) 

Monster Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummers > AW > T > I 

MM1 bg 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

02 (0,00 - 0,50) 

03 (0,00 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 

(195) Kwik [Hg] (0.16) 

- - 

MM2 bg 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

22 (0,00 - 0,50) 

24 (0,00 - 0,50) 

25 (0,00 - 0,50) 

26 (0,00 - 0,50) 

31 (0,00 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 

(425) 

- - 

MM3 bg 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 

27 (0,00 - 0,50) 

28 (0,00 - 0,50) 

29 (0,00 - 0,50) 

40 (0,00 - 0,50) 

41 (0,00 - 0,50) 

50 (0,00 - 0,50) 

Kwik [Hg] (0.16) - - 

MM4 bg 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) 

15 (0,00 - 0,50) 

16 (0,00 - 0,50) 

18 (0,00 - 0,50) 

19 (0,00 - 0,50) 

44 (0,00 - 0,50) 

51 (0,00 - 0,50) 

53 (0,00 - 0,50) 

- - - 

MM5 bg 0,00 - 0,50 33 (0,00 - 0,50) 

34 (0,00 - 0,50) 

36 (0,00 - 0,50) 

37 (0,00 - 0,50) 

39 (0,00 - 0,50) 

43 (0,00 - 0,50) 

54 (0,00 - 0,50) 

Kwik [Hg] (0.16) - - 

MM6 bg 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 

20 (0,00 - 0,50) 

21 (0,00 - 0,50) 

35 (0,00 - 0,50) 

38 (0,00 - 0,50) 

48 (0,00 - 0,50) 

52 (0,00 - 0,50) 

55 (0,00 - 0,20) 

60 (0,00 - 0,50) 

- - - 

46-1 0,07 - 0,57 46 (0,07 - 0,57) Nikkel [Ni] (44) 

Lood [Pb] (139) 

- - 
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Tabel 5.1 (vervolg): Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire 

bodemsanering) 

Monster Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummers > AW > T > I 

      

MM7 og 0,70 - 1,20 01 (0,75 - 1,00) 

03 (0,70 - 1,20) 

14 (0,70 - 1,20) 

Kwik [Hg] (0.19) - - 

MM8 og 0,65 - 2,20 10 (0,65 - 1,20) 

10 (1,20 - 1,70) 

10 (1,70 - 2,20) 

22 (1,00 - 1,50) 

22 (1,50 - 2,00) 

31 (1,50 - 1,80) 

- - - 

MM9 og 0,50 - 1,80 29 (0,50 - 1,00) 

29 (1,20 - 1,60) 

40 (1,00 - 1,50) 

40 (1,50 - 1,80) 

50 (0,60 - 1,10) 

50 (1,10 - 1,40) 

- - - 

MM10 og 0,50 - 2,20 16 (0,50 - 1,00) 

16 (1,00 - 1,50) 

19 (1,20 - 1,70) 

19 (1,70 - 2,20) 

37 (1,00 - 1,50) 

37 (1,50 - 2,00) 

54 (1,20 - 1,70) 

54 (1,70 - 2,20) 

- - - 

MM11 og 0,50 - 1,70 17 (0,50 - 0,80) 

17 (0,80 - 1,20) 

48 (0,80 - 1,20) 

48 (1,20 - 1,70) 

59 (0,50 - 1,00) 

59 (1,00 - 1,40) 

- - - 

 

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde 

- : geen overschrijding 
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Tabel 5.2: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteit) 

Monster Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummers > AW > MWw > MWi Oordeel* 

MM1 bg 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

02 (0,00 - 0,50) 

03 (0,00 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

Kwik [Hg] (0.16) Minerale olie C10 

- C40 (195) 

- Klasse industrie 

MM2 bg 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

22 (0,00 - 0,50) 

24 (0,00 - 0,50) 

25 (0,00 - 0,50) 

26 (0,00 - 0,50) 

31 (0,00 - 0,50) 

- Minerale olie C10 

- C40 (425) 

- Klasse industrie 

MM3 bg 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 

27 (0,00 - 0,50) 

28 (0,00 - 0,50) 

29 (0,00 - 0,50) 

40 (0,00 - 0,50) 

41 (0,00 - 0,50) 

50 (0,00 - 0,50) 

Kwik [Hg] (0.16) - - Altijd toepasbaar 

MM4 bg 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) 

15 (0,00 - 0,50) 

16 (0,00 - 0,50) 

18 (0,00 - 0,50) 

19 (0,00 - 0,50) 

44 (0,00 - 0,50) 

51 (0,00 - 0,50) 

53 (0,00 - 0,50) 

- - - Altijd toepasbaar 

MM5 bg 0,00 - 0,50 33 (0,00 - 0,50) 

34 (0,00 - 0,50) 

36 (0,00 - 0,50) 

37 (0,00 - 0,50) 

39 (0,00 - 0,50) 

43 (0,00 - 0,50) 

54 (0,00 - 0,50) 

Kwik [Hg] (0.16) - - Altijd toepasbaar 

MM6 bg 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 

20 (0,00 - 0,50) 

21 (0,00 - 0,50) 

35 (0,00 - 0,50) 

38 (0,00 - 0,50) 

48 (0,00 - 0,50) 

52 (0,00 - 0,50) 

55 (0,00 - 0,20) 

60 (0,00 - 0,50) 

- - - Altijd toepasbaar 

46-1 0,07 - 0,57 46 (0,07 - 0,57) Lood [Pb] (139) Nikkel [Ni] (44) - Klasse industrie 
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Tabel 5.2 (vervolg): Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteit) 

Monster Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummers > AW > MWw > MWi Oordeel* 

       

MM7 og 0,70 - 1,20 01 (0,75 - 1,00) 

03 (0,70 - 1,20) 

14 (0,70 - 1,20) 

Kwik [Hg] (0.19) - - Altijd toepasbaar 

MM8 og 0,65 - 2,20 10 (0,65 - 1,20) 

10 (1,20 - 1,70) 

10 (1,70 - 2,20) 

22 (1,00 - 1,50) 

22 (1,50 - 2,00) 

31 (1,50 - 1,80) 

- - - Altijd toepasbaar 

MM9 og 0,50 - 1,80 29 (0,50 - 1,00) 

29 (1,20 - 1,60) 

40 (1,00 - 1,50) 

40 (1,50 - 1,80) 

50 (0,60 - 1,10) 

50 (1,10 - 1,40) 

- - - Altijd toepasbaar 

MM10 og 0,50 - 2,20 16 (0,50 - 1,00) 

16 (1,00 - 1,50) 

19 (1,20 - 1,70) 

19 (1,70 - 2,20) 

37 (1,00 - 1,50) 

37 (1,50 - 2,00) 

54 (1,20 - 1,70) 

54 (1,70 - 2,20) 

- - - Altijd toepasbaar 

MM11 og 0,50 - 1,70 17 (0,50 - 0,80) 

17 (0,80 - 1,20) 

48 (0,80 - 1,20) 

48 (1,20 - 1,70) 

59 (0,50 - 1,00) 

59 (1,00 - 1,40) 

- - - Altijd toepasbaar 

 

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> MWw : overschrijding van de maximale waarde wonen 

> MWi : overschrijding van de maximale waarde industrie 

- : geen overschrijding 

* : het betreft hier het oordeel voor toe te passen grond.  
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Tabel 5.3: Overschrijdingen van toetsingwaarden grondwatermonsters (Circulaire bodemsanering) 

Peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

> S > T > I 

01 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

10 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

14 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

17 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

19 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

29 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

44 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

48 1,40 - 2,40 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

50 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

54 1,50 - 2,50 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

59 1,65 - 2,65 Xylenen (som) (0.28) Naftaleen (0.1) - - 

> S : overschrijding van de streefwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde 

 

De resultaten van de waterbodem zijn getoetst aan het besluit Bodemkwaliteit en opgebomen in tabel 

5.4.  

Tabel 5.4: Toetsing waterbodem (Regeling bodemkwaliteit)  

Codering  Monstertraject  
(m -wsl) 

Boring 
nummer 

Eindoordeel BOTOVA Arbo-klasse 
(CROW132) 

   Toepassen op 
landbodem (T1) 

Toepassen in 
oppervlaktewater 
(T3) 

Verspreiden op  
Aangrenzend 
perceel (T5) 

 

       

Slibtraject 1  0,1 - 0,3 1) SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, 

SB6, SB7, SB8, SB9 EN 

SB 10 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd toepasbaar  Verspreidbaar  Geen 
klasse 

Slibtraject 2 0,4 - 0,8 1) SB31, SB32, SB33, SB34, 

SB35, SB36, SB37, SB38, 

SB39 en SB40 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd toepasbaar  Verspreidbaar  Geen 
klasse 

Slibtraject 3 0,1 - 0,3 1) SB11, SB12, SB13, SB14, 

SB15, SB16, SB17, SB18, 

SB19 en SB20 

Niet toepasbaar Klasse B Verspreidbaar  Basisklasse  

Slibtraject 4 0,05 - 0,25 1) SB21, SB22, SB23, SB24, 

SB25, SB26, SB27, SB28, 

SB29 en SB30 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd toepasbaar  Verspreidbaar  Geen 
klasse 

       

 

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieu-hygiënische 

kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. 

 

5.4 Toetsingsresultaten grond, grondwater en waterbodem 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. Voor de bepaling of en in welke mate 

bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire 

bodemsanering 2013. Voor toetsing aan de toetsingswaarden zijn de geanalyseerde gehalten 

omgerekend naar een zogenaamde standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof, op 

basis van de geanalyseerde gehalten aan lutum en organische stof. De analyseresultaten zijn 

getoetst met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa, zoals beschikbaar gesteld door het Rijk. 

De analysegehalten en de berekende gehalten zijn opgenomen in de navolgende tabellen in bijlage 

5. Een toelichting op het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering 2013 is opgenomen in 

bijlage 6. Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. 
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6 Evaluatie 
 

6.1 Inleiding 

In opdracht van BPD heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend bodemonderzoek en 

waterbodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Delvers Duin te Egmond aan den Hoef. Het 

onderzochte perceel staat kadastraal bekend onder sectie A en nummers 1589, 2518, 2718, 2720 

en 3006. De oppervlakte van de locatie bedraagt circa 9,6 hectare.  

 

In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratorium-onderzoek. 

Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) 

beschreven. 

 

6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

Grond 

Uit het onderzoek blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan kwik en minerale olie 

aanwezig zijn. In de ondergrond van mengmonster MM7 is een licht verhogd gehalte aan kwik 

gemeten.  In de overige onderzochte grondmonsters van de ondergrond zijn geen verhoogde 

gehalten aangetroffen.  

 

De aangetroffen gehalten uit dit onderzoek komen globaal overeen met de waarden uit de 

Bodemkwaliteitkaart van dit gebied.  

 

Grondwater  

In het freatisch grondwater zijn licht verhoogde gehalten met  xylelnen en naftaleen boven de 

streefwaarde aangetroffen. De verhoogde gehalten zijn veroorzaakt door de verhoogde 

detectiegrens.  

 

Waterbodem  

Op de onderzoekslocaztie zijn vier watergangen aanwezig en onderzocht. Het waterpeil in de 

watergangen verschilt van 10 tot maximaal 50 cm. Op sommige plekken is er geen water aanwezig.   

Uit het onderzoek blijkt dat het het slib van vak 3 niet toepasbaar is op land op basis van het gehalte 

aan minerale olie, maar wel kan worden verspreid op het aangrenzend perceel. Het slib uit de 

overige drie trajecten is beoordeeld als toepasbaar op land en kan op het aangrenzend perceel 

worden verspreid.   

 

6.3 Conclusies en aanbevelingen 

Met onderhavig onderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van de 

bodem en waterbodem op de locatie Delvers Duin tre Egmond aan den Hoef.  

 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 

opgestelde hypothese “onverdachte locatie”, strikt genomen niet juist is. Gezien de relatief lage 

gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie is er echter geen aanleiding tot het 

verrichten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese. 

 

Op basis van de gemeten gehalten kan worden gesteld dat er vanuit milieuhygiënische oogpunt 

geen belemmeringen zijn om het terrein te ontwikkelen voor woningbouw.  

 

6.4 Te hanteren veiligheidsklasse 

Bij uitvoering van grondwerkzaamheden is op basis van onderhavig onderzoek een 

veiligheidsklasse van toepassing conform CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde 

grond’. Opgemerkt wordt de definitieve veiligheidsklasse in de uitvoeringsfase moet worden 

vastgesteld door de aannemer conform de eisen van de CROW 132. Op basis van de 

analyseresultaten dient bij werkzaamheden op het noordwestelijk terreindeel (MM1 en MM2 van de 

bovengrond en ter plaatse van boring 46, zuidelijk gelegen) basisklasse te worden gehanteerd. Bij 

werkzaamheden in de grond op het overige terreindeel is geen veiligheidsklasse van toepassing.   
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Bijlage 1: Topografische ligging onderzoekslocatie
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Bijlage 2: Situatie met boringen, sllibtrajecten en peilbuizen
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Bijlage 3: Boorprofielen en verklaringsblad



Projectnummer: 344397_TOT

Projectnaam: Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

Opdrachtgever: BPD 

Projectleider: J. van Garderen

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 10
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303

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, licht beigegrijs, 
Zuigerboor

243

Boring: 04

X-coördinaat: 104772,93

Y-coördinaat: 515220,46

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor

0

50

100

150
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1

akker445

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

355

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Zuigerboor

295

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Zuigerboor

245

Boring: 05

X-coördinaat: 104758,13

Y-coördinaat: 515170,96

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor

0

50

100

150

200

1

akker443

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

363

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
licht geelbruin, Edelmanboor343

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, neutraalbeige, Zuigerboor

243

Boring: 06

X-coördinaat: 104749,58

Y-coördinaat: 515121,70

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker444

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

384

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

314

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

244



Projectnummer: 344397_TOT
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Boring: 07

X-coördinaat: 104803,05

Y-coördinaat: 515094,25

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

braak411

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

341

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak slibhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

301

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

261

Boring: 08

X-coördinaat: 104779,19

Y-coördinaat: 515178,08

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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1

akker433

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

363

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

333

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbeige, Zuigerboor

233

Boring: 09

X-coördinaat: 104803,82

Y-coördinaat: 515266,72

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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1

akker453

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

373

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Zuigerboor

303

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbeige, Zuigerboor

253

Boring: 10

X-coördinaat: 104849,34

Y-coördinaat: 515247,44

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker463

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

398

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten roest, 
neutraalbeige, Edelmanboor

343

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, licht bruingrijs, Zuigerboor

213

Boring: 11

X-coördinaat: 104828,54

Y-coördinaat: 515158,62

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker400

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, donkergrijs, 
Edelmanboor

280

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, licht bruingrijs, 
Zuigerboor

200

Boring: 12

X-coördinaat: 104864,11

Y-coördinaat: 515207,35

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker382

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

322

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor

272

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, Zuigerboor

182
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Boring: 13

X-coördinaat: 104878,28

Y-coördinaat: 515148,79

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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akker359

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

289

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtbruin, Edelmanboor

249

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, Zuigerboor

209

Boring: 14

X-coördinaat: 104837,22

Y-coördinaat: 515126,86

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker439

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

369

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

319

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, 
Zuigerboor

239

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

189

Boring: 15

X-coördinaat: 104849,13

Y-coördinaat: 515083,88

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

braak383

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

313

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak slibhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

263

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, resten slib, lichtgrijs, 
Zuigerboor

213

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

183

Boring: 16

X-coördinaat: 104868,24

Y-coördinaat: 515037,23

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak370

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

320

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

170

Boring: 17

X-coördinaat: 104883,24

Y-coördinaat: 514998,66

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak416

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

366

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

336

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs, Edelmanboor

296

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

166

Boring: 18

X-coördinaat: 104890,81

Y-coördinaat: 515122,77

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak364

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

294

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

214

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

164
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Boring: 19

X-coördinaat: 104917,47

Y-coördinaat: 515072,80

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak385

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

335

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

265

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

135

Boring: 20

X-coördinaat: 104921,30

Y-coördinaat: 515039,35

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak350

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

235

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 21

X-coördinaat: 104924,55

Y-coördinaat: 514994,10

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

braak350

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, neutraalbruin, 
Edelmanboor

300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

250

Boring: 22

X-coördinaat: 104907,64

Y-coördinaat: 515237,67

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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akker356

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

286

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

256

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

156

Boring: 23

X-coördinaat: 105004,26

Y-coördinaat: 515281,37

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker348

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

288

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, donkergrijs, 
Edelmanboor

258

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

148

Boring: 24

X-coördinaat: 104948,17

Y-coördinaat: 515285,84

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker340

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

275

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
donkergrijs, Edelmanboor

240

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, licht bruingrijs, Zuigerboor

190
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Boring: 25

X-coördinaat: 104913,65

Y-coördinaat: 515180,26

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker346

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

266

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, donkergrijs, 
Edelmanboor236

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, Zuigerboor

146

Boring: 26

X-coördinaat: 104953,90

Y-coördinaat: 515238,17

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker323

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

263

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, donkergrijs, 
Edelmanboor

223

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, Zuigerboor

123

Boring: 27

X-coördinaat: 105011,38

Y-coördinaat: 515217,55

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker279

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

209

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, donkergrijs, 
Edelmanboor

149

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, Zuigerboor

79

Boring: 28

X-coördinaat: 105019,25

Y-coördinaat: 515305,48

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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1

akker294

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

244

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

179

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, licht bruingrijs, Zuigerboor

94

Boring: 29

X-coördinaat: 105034,09

Y-coördinaat: 515265,78

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker325

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

275

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

205

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

165

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Zuigerboor

75

Boring: 30

X-coördinaat: 104970,17

Y-coördinaat: 515191,79

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

akker301

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

241

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

191

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

151
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Boring: 31

X-coördinaat: 104934,17

Y-coördinaat: 515150,54

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker331

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

281

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

231

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
donkergrijs, Edelmanboor

181

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

151

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, licht bruingrijs, Zuigerboor131

Boring: 32

X-coördinaat: 104982,11

Y-coördinaat: 515166,86

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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1

akker298

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

228

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

198

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
slibhoudend, donkergrijs, Edelmanboor

118

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor98

Boring: 33

X-coördinaat: 104938,94

Y-coördinaat: 515111,17

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

braak343

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

293

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

243

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

193

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

143

Boring: 34

X-coördinaat: 104953,99

Y-coördinaat: 515068,86

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

braak336

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

286

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

236

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

186

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

136

Boring: 35

X-coördinaat: 104973,65

Y-coördinaat: 515027,65

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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1

braak332

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

282

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

232

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

202

Boring: 36

X-coördinaat: 105000,67

Y-coördinaat: 515116,07

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak321

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

251

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

221

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
donkerbruin, Edelmanboor

171

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

121
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Boring: 37

X-coördinaat: 105021,64

Y-coördinaat: 515076,71

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak307

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

257

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

207

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

157

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, resten hout, lichtgrijs, 
Zuigerboor

107

Boring: 38

X-coördinaat: 105025,37

Y-coördinaat: 515043,05

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak307

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

257

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

157

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

107

Boring: 39

X-coördinaat: 105038,19

Y-coördinaat: 515166,37

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

100

Boring: 40

X-coördinaat: 105049,21

Y-coördinaat: 515224,63

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker257

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

187

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

157

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, neutraalgrijs, Zuigerboor

77

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Zuigerboor

7

Boring: 41

X-coördinaat: 105087,77

Y-coördinaat: 515257,22

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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akker232

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, lichtbruin, 
Edelmanboor

172

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, sporen baksteen, 
donkergrijs, Edelmanboor

52

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor32

Boring: 42

X-coördinaat: 104977,59

Y-coördinaat: 515009,96

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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200

1

braak337

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

267

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

202

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

187

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

137
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Boring: 43

X-coördinaat: 105041,52

Y-coördinaat: 515125,40

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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200
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braak302

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

252

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

202

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten slib, 
donkerbruin, Edelmanboor

152

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

102

Boring: 44

X-coördinaat: 104809,14

Y-coördinaat: 515067,91

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak456

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

386

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor

356

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

206

Boring: 45

X-coördinaat: 104860,95

Y-coördinaat: 514965,92

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak390

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor365

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor340

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor315

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

190

Boring: 46

X-coördinaat: 104917,22

Y-coördinaat: 514909,85

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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klinker414

Edelmanboor, klinker
407

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
Edelmanboor

314

Boring: 47

X-coördinaat: 104903,42

Y-coördinaat: 514941,50

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0

50

100

150

200

1

4

2

3

6

berm346

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

276

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

226

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten roest, 
licht geelbruin, Edelmanboor

196

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, neutraalbeige, Edelmanboor

146

Boring: 48

X-coördinaat: 105025,60

Y-coördinaat: 515015,48

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak365

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

315

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

285

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs, Edelmanboor

245

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

115



Projectnummer: 344397_TOT

Projectnaam: Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

Opdrachtgever: BPD

Projectleider: J. van Garderen

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 9 van 10

Boring: 49

X-coördinaat: 105072,24

Y-coördinaat: 515004,35

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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6

gras313

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten schelpen, sporen 
baksteen, sporen grind, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

297

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten grind, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

247

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor

192

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

113

Boring: 50

X-coördinaat: 105026,36

Y-coördinaat: 515195,79

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Paul Warkor
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akker309

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

249

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

169

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

79

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Zuigerboor

59

Boring: 51

X-coördinaat: 104831,41

Y-coördinaat: 515050,84

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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150

1

braak382

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

332

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor

282

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

232

Boring: 52

X-coördinaat: 104847,61

Y-coördinaat: 515008,58

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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1

braak384

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

334

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

294

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Zuigerboor

244

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

184

Boring: 53

X-coördinaat: 104892,48

Y-coördinaat: 515055,99

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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1

braak355

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

285

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

245

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 
Zuigerboor

205

Boring: 54

X-coördinaat: 104992,88

Y-coördinaat: 515139,94

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak369

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

319

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

269

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen slib, donkerbruin, 
Edelmanboor

249

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

119
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Boring: 55

X-coördinaat: 104893,35

Y-coördinaat: 514977,46

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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1

2

braak362

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

342

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

312

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelbeige, Edelmanboor272

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, donkergrijs, 
Edelmanboor

212

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 
Zuigerboor

162

Boring: 56

X-coördinaat: 105091,40

Y-coördinaat: 515217,86

Datum: 09-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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200

1

akker229

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, donkerbruin, 
Edelmanboor

169

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten slib, resten planten, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

119

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, Zuigerboor

29

Boring: 57

X-coördinaat: 104882,75

Y-coördinaat: 515101,33

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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150

1

braak364

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

274

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, resten schelpen, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

214

Boring: 58

X-coördinaat: 104907,28

Y-coördinaat: 515024,65

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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150

1

braak361

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

286

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

211

Boring: 59

X-coördinaat: 104952,91

Y-coördinaat: 515013,30

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat
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braak380

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

240

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Edelmanboor

130

Boring: 60

X-coördinaat: 105002,58

Y-coördinaat: 515047,65

Datum: 08-05-2017

Boormeester: Ali Polat

0
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1

braak313

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

263

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

163

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

113
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Boring: SB1

X-coördinaat: 104835,77

Y-coördinaat: 515274,66

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-15

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtbruin, 
Zuigerboor

-70

Boring: SB2

X-coördinaat: 104803,52

Y-coördinaat: 515278,81

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-10

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-70

Boring: SB3

X-coördinaat: 104774,81

Y-coördinaat: 515265,16

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water

-30

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-90

Boring: SB4

X-coördinaat: 104753,84

Y-coördinaat: 515227,02

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-15

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-85

Boring: SB5

X-coördinaat: 104735,14

Y-coördinaat: 515202,98

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-35

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
uiterst slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-115

Boring: SB6

X-coördinaat: 104715,87

Y-coördinaat: 515157,29

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-15

Slib, resten planten, zwak zandhoudend, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-85

Boring: SB7

X-coördinaat: 104727,85

Y-coördinaat: 515109,74

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-15

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-80

Boring: SB8

X-coördinaat: 104748,18

Y-coördinaat: 515092,29

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, matig zandhoudend, matig 
slibhoudend, resten planten, lichtzwart, 
Zuigerboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-90

Boring: SB9

X-coördinaat: 104775,86

Y-coördinaat: 515079,05

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-70

Boring: SB10

X-coördinaat: 104795,94

Y-coördinaat: 515055,74

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
uiterst slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-70
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Boring: SB11

X-coördinaat: 104827,43

Y-coördinaat: 515026,86

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-10

Slib, sterk zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-65

Boring: SB12

X-coördinaat: 104842,14

Y-coördinaat: 514987,17

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-20

Slib, sterk zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-75

Boring: SB13

X-coördinaat: 104853,85

Y-coördinaat: 514948,97

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-15

Slib, sterk zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-70

Boring: SB14

X-coördinaat: 104878,03

Y-coördinaat: 514956,43

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water-10

Slib, sterk zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-80

Boring: SB15

X-coördinaat: 104918,67

Y-coördinaat: 514970,16

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-80

Boring: SB16

X-coördinaat: 104971,47

Y-coördinaat: 515001,03

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

2

waterspiegel0

Water
-5

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

-125

Boring: SB17

X-coördinaat: 105022,74

Y-coördinaat: 515001,79

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Slib, sterk zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-100

Boring: SB18

X-coördinaat: 105047,45

Y-coördinaat: 515006,62

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Slib, sterk zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-100

Boring: SB19

X-coördinaat: 105046,89

Y-coördinaat: 515029,94

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-80

Boring: SB20

X-coördinaat: 105047,30

Y-coördinaat: 515078,19

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, zwak zandhoudend, sterk 
slibhoudend, resten planten, 
donkerzwart, Zuigerboor

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-95
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Boring: SB21

X-coördinaat: 105059,13

Y-coördinaat: 515130,86

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
uiterst slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-70

Boring: SB22

X-coördinaat: 105055,10

Y-coördinaat: 515176,56

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
uiterst slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor-75

Boring: SB23

X-coördinaat: 105062,44

Y-coördinaat: 515198,63

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water
-5

Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig 
zandhoudend, resten planten, matig 
slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-100

Boring: SB24

X-coördinaat: 105089,99

Y-coördinaat: 515209,14

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-100

Boring: SB25

X-coördinaat: 105102,14

Y-coördinaat: 515249,65

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water
-25

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
uiterst slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-125

Boring: SB26

X-coördinaat: 105072,88

Y-coördinaat: 515277,24

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-100

Boring: SB27

X-coördinaat: 105054,13

Y-coördinaat: 515300,68

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
matig slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-70

Boring: SB28

X-coördinaat: 105014,93

Y-coördinaat: 515311,67

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-20

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-90

Boring: SB29

X-coördinaat: 104979,81

Y-coördinaat: 515299,06

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, resten planten, zwak slibhoudend, 
lichtzwart, Zuigerboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-65

Boring: SB30

X-coördinaat: 104917,46

Y-coördinaat: 515277,18

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water
-5

Slib, resten planten, zwak slibhoudend, 
lichtzwart, Zuigerboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-65
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Boring: SB31

X-coördinaat: 104804,44

Y-coördinaat: 515103,21

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-50

Slib, matig zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-120

Boring: SB32

X-coördinaat: 104831,35

Y-coördinaat: 515109,72

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-40

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, lichtzwart, Zuigerboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

-110

Boring: SB33

X-coördinaat: 104857,77

Y-coördinaat: 515121,18

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-40

Veen, sterk kleiïg, matig zandhoudend, 
resten planten, sterk slibhoudend, 
lichtzwart, Zuigerboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-110

Boring: SB34

X-coördinaat: 104879,76

Y-coördinaat: 515131,64

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-30

Slib, zwak zandhoudend, sterk 
slibhoudend, resten planten, lichtzwart, 
Zuigerboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor-100

Boring: SB35

X-coördinaat: 104907,34

Y-coördinaat: 515138,67

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

1

waterspiegel0

Water

-35

Slib, zwak zandhoudend, sterk 
slibhoudend, resten planten, 
donkerzwart, Zuigerboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-90

Boring: SB36

X-coördinaat: 104939,55

Y-coördinaat: 515150,21

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

150

1

2

waterspiegel0

Water

-30

Slib, zwak zandhoudend, uiterst 
slibhoudend, resten planten, 
donkerzwart, Zuigerboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, lichtgrijs, Zuigerboor

-170

Boring: SB37

X-coördinaat: 104963,26

Y-coördinaat: 515157,11

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

150

1

2

waterspiegel0

Water

-30

Slib, zwak zandhoudend, sterk 
slibhoudend, resten planten, 
donkerzwart, Zuigerboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-170

Boring: SB38

X-coördinaat: 104989,76

Y-coördinaat: 515166,56

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-40

Slib, zwak zandhoudend, sterk 
slibhoudend, resten planten, 
donkerzwart, Zuigerboor

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-140
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Boring: SB39

X-coördinaat: 105015,81

Y-coördinaat: 515175,57

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-40

Slib, zwak zandhoudend, sterk 
slibhoudend, resten planten, 
donkerzwart, Zuigerboor

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-140

Boring: SB40

X-coördinaat: 105039,38

Y-coördinaat: 515184,01

Datum: 10-05-2017

Boormeester: A Polat

0

50

100

1

waterspiegel0

Water

-40

Slib, zwak zandhoudend, resten planten, 
sterk slibhoudend, donkerzwart, 
Zuigerboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten schelpen, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-130



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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Bijlage 4: Analyseresultaten



T.a.v. J. van Garderen
Postbus 214
1800 AE  ALKMAAR

Datum: 22-May-2017

NETHERLANDS

Sweco (Alkmaar)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-May-2017

Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

344397_T_9_MEI_2017
2017062410/1Certificaatnummer/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: 2004 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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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.7% (m/m) 89.6 79.6 83.3 89.7Droge stof

S 1.2% (m/m) ds 1.8 <0.7 0.9 1.8Organische stof

Q 98.7% (m/m) ds 98.1 99.5 98.9 98.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 2.6 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 33mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

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

S 4.2mg/kg ds <3.0 <3.0 3.4 <3.0Kobalt (Co)

S 9.2mg/kg ds 6.3 <5.0 5.4 6.1Koper (Cu)

S 0.077mg/kg ds 0.11 <0.050 0.085 0.089Kwik (Hg)

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

S 15mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 88mg/kg ds 11 <10 11 11Lood (Pb)

S 30mg/kg ds 26 <20 <20 22Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg ds 16 <11 <11 58Minerale olie (C21-C30)

7.2mg/kg ds 12 <5.0 <5.0 19Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 39 <35 <35 85Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

5

46-1 46 (7-57)

MM1 bg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)

MM10 og 16 (50-100) 16 (100-150) 19 (120-170) 19 (170-220) 37 (100-150) 37 (150-200) 54 (120-170) 54

MM11 og 17 (50-80) 17 (80-120) 48 (80-120) 48 (120-170) 59 (50-100) 59 (100-140)

MM2 bg 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 31 (0-50) 9536035

9536034

9536033

9536032

9536031

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

09-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

M: MCERTS erkend
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.015mg/kg ds 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

46-1 46 (7-57)

MM1 bg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)

MM10 og 16 (50-100) 16 (100-150) 19 (120-170) 19 (170-220) 37 (100-150) 37 (150-200) 54 (120-170) 54

MM11 og 17 (50-80) 17 (80-120) 48 (80-120) 48 (120-170) 59 (50-100) 59 (100-140)

MM2 bg 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 31 (0-50) 9536035

9536034

9536033

9536032

9536031

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

09-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

1 2 3 4 5

Paul Warkor 3/8

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)1)

0.016mg/kg ds 0.016 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.053mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.16mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.097mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.082mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.090mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.84mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

46-1 46 (7-57)

MM1 bg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)

MM10 og 16 (50-100) 16 (100-150) 19 (120-170) 19 (170-220) 37 (100-150) 37 (150-200) 54 (120-170) 54

MM11 og 17 (50-80) 17 (80-120) 48 (80-120) 48 (120-170) 59 (50-100) 59 (100-140)

MM2 bg 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 31 (0-50) 9536035

9536034

9536033

9536032

9536031

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

09-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef
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Paul Warkor 4/8

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.4% (m/m) 90.2 92.8 93.1 80.5Droge stof

S 2.1% (m/m) ds 1.8 2.1 2.0 1.4Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 98.2 97.8 98.0 98.5Gloeirest

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

Metalen

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

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

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

S 6.9mg/kg ds 6.0 7.2 6.7 <5.0Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.098 0.11 0.10 0.13Kwik (Hg)

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

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

S 18mg/kg ds 12 18 14 <10Lood (Pb)

S 25mg/kg ds 24 24 22 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

13mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

8.7mg/kg ds 8.4 10 7.9 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

6

7

8

9

10

MM3 bg 23 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 50 (0-50)

MM4 bg 07 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 44 (0-50) 51 (0-50) 53 (0-50)

MM5 bg 33 (0-50) 34 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 39 (0-50) 43 (0-50) 54 (0-50)

MM6 bg 17 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 35 (0-50) 38 (0-50) 48 (0-50) 52 (0-50) 55 (0-20) 60 (0-50)

MM7 og 01 (75-100) 03 (70-120) 14 (70-120) 9536040

9536039

9536038

9536037

9536036

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0042mg/kg ds 0.0042 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.015mg/kg ds 0.015 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.016mg/kg ds 0.016 0.016 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM3 bg 23 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 50 (0-50)

MM4 bg 07 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 44 (0-50) 51 (0-50) 53 (0-50)

MM5 bg 33 (0-50) 34 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 39 (0-50) 43 (0-50) 54 (0-50)

MM6 bg 17 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 35 (0-50) 38 (0-50) 48 (0-50) 52 (0-50) 55 (0-20) 60 (0-50)

MM7 og 01 (75-100) 03 (70-120) 14 (70-120) 9536040

9536039

9536038

9536037

9536036

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

MM3 bg 23 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 50 (0-50)

MM4 bg 07 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 44 (0-50) 51 (0-50) 53 (0-50)

MM5 bg 33 (0-50) 34 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 39 (0-50) 43 (0-50) 54 (0-50)

MM6 bg 17 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 35 (0-50) 38 (0-50) 48 (0-50) 52 (0-50) 55 (0-20) 60 (0-50)

MM7 og 01 (75-100) 03 (70-120) 14 (70-120) 9536040

9536039

9536038

9536037

9536036

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

08-May-2017

M: MCERTS erkend
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.7% (m/m) 77.3Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.2Organische stof

Q 99.8% (m/m) ds 97.8Gloeirest

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 <3.0Kobalt (Co)

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

S <0.050mg/kg ds 0.073Kwik (Hg)

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

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

S <10mg/kg ds 19Lood (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)

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

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

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

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

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

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

11

12

MM8 og 10 (65-120) 10 (120-170) 10 (170-220) 22 (100-150) 22 (150-200) 31 (150-180)

MM9 og 29 (50-100) 29 (120-160) 40 (100-150) 40 (150-180) 50 (60-110) 50 (110-140) 9536042

9536041

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

11 12

Paul Warkor 8/8

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

22-May-2017/09:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

12-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017062410/1Certificaatnummer/Versie

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 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

MM8 og 10 (65-120) 10 (120-170) 10 (170-220) 22 (100-150) 22 (150-200) 31 (150-180)

MM9 og 29 (50-100) 29 (120-160) 40 (100-150) 40 (150-180) 50 (60-110) 50 (110-140) 9536042

9536041

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.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-May-2017

09-May-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017062410/1

Pagina 1/3

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

46-1 46 (7-57) 9536031 46  7  57 05341175911

MM1 bg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 9536032 01  0  50 05338163301

 9536032 02  0  50 05341176251

 9536032 03  0  50 05341176231

 9536032 04  0  50 05337804801

 9536032 05  0  50 05338161441

 9536032 06  0  50 05341176241

 9536032 08  0  50 05338158951

 9536032 09  0  50 05341176311

 9536032 11  0  50 05341176281

MM10 og 16 (50-100) 16 (100-150) 19 (120-170) 19 ( 9536033 16  50  100 05338775272

 9536033 16  100  150 05341176593

 9536033 37  100  150 05338775123

 9536033 19  120  170 05338775204

 9536033 37  150  200 05338775174

 9536033 54  120  170 05338775224

 9536033 19  170  220 05338777435

 9536033 54  170  220 05338775265

MM11 og 17 (50-80) 17 (80-120) 48 (80-120) 48 (120 9536034 17  50  80 05341175862

 9536034 59  50  100 05341176632

 9536034 17  80  120 05341176623

 9536034 48  80  120 05341176433

 9536034 59  100  140 05341176613

 9536034 48  120  170 05341176794

MM2 bg 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 22 (0-50) 24 9536035 10  0  50 05338773951

 9536035 12  0  50 05338163211

 9536035 13  0  50 05341176921

 9536035 22  0  50 05338163281

 9536035 24  0  50 05338775421

 9536035 25  0  50 05341176291

 9536035 26  0  50 05338163291

 9536035 31  0  50 05341176071

MM3 bg 23 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 40 9536036 23  0  50 05338163311

 9536036 27  0  50 05341176271

 9536036 28  0  50 05341176301

 9536036 29  0  50 05341175631

 9536036 40  0  50 05338163191
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017062410/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM3 bg 23 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 40 9536036 41  0  50 05341176261

 9536036 50  0  50 05341176151

MM4 bg 07 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 19 9536037 07  0  50 05341175781

 9536037 15  0  50 05341176371

 9536037 16  0  50 05338775241

 9536037 18  0  50 05341176401

 9536037 19  0  50 05341176391

 9536037 44  0  50 05341175751

 9536037 51  0  50 05341176541

 9536037 53  0  50 05341176381

MM5 bg 33 (0-50) 34 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 39 9536038 33  0  50 05341176441

 9536038 34  0  50 05341176451

 9536038 36  0  50 05341176471

 9536038 37  0  50 05341176491

 9536038 39  0  50 05341176531

 9536038 43  0  50 05341176741

 9536038 54  0  50 05341176481

MM6 bg 17 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 35 (0-50) 38 9536039 17  0  50 05341175811

 9536039 20  0  50 05341176551

 9536039 21  0  50 05341175851

 9536039 35  0  50 05341175791

 9536039 38  0  50 05341175831

 9536039 48  0  50 05341176351

 9536039 52  0  50 05341175761

 9536039 55  0  20 05341175771

 9536039 60  0  50 05341176801

MM7 og 01 (75-100) 03 (70-120) 14 (70-120) 9536040 01  75  100 05341176033

 9536040 03  70  120 05341175663

 9536040 14  70  120 05341176133

MM8 og 10 (65-120) 10 (120-170) 10 (170-220) 22 (1 9536041 10  65  120 05341175603

 9536041 10  120  170 05341176334

 9536041 22  100  150 05341175964

 9536041 31  150  180 05341176104

 9536041 10  170  220 05338773975

 9536041 22  150  200 05341175975

MM9 og 29 (50-100) 29 (120-160) 40 (100-150) 40 (1 9536042 50  60  110 05341176733

 9536042 29  120  160 05341175694
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017062410/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM9 og 29 (50-100) 29 (120-160) 40 (100-150) 40 (1 9536042 40  100  150 05338163234

 9536042 50  110  140 05341176144

 9536042 40  150  180 05341176855

 9536042 29  50  100 05341175742
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017062410/1
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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 2017062410/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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 cf. 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 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017062410/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9536033

9536034

9536035

9536036

9536037

9536038

9536039

9536040

9536041
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9536032
Certificate no.: 2017062410
Sample description.: MM1 bg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9536035
Certificate no.:2017062410
Sample description.: MM2 bg 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 22 (0-50) 24
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T.a.v. J. van Garderen
Postbus 214
1800 AE  ALKMAAR

Datum: 31-May-2017

NETHERLANDS

Sweco (Alkmaar)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-May-2017

Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

344397_T_9_MEI_2017
2017066966/2Certificaatnummer/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
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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
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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).



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef
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Paul Warkor 1/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

31-May-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/2Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q <50µg/L <50 <50 <50 <50Barium (Ba)

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

Q <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

Q <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Molybdeen (Mo)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Lood (Pb)

Q <10µg/L 11 <10 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20o-Xyleen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Xylenen (som)

Q <1.0µg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0BTEX (som)

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Naftaleen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Dichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

01-1-1 01 (150-250)

10-1-1 10 (150-250)

14-1-1 14 (150-250)

17-1-1 17 (150-250)

19-1-1 19 (150-250) 9550316

9550315

9550314

9550313

9550312

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

1 2 3 4 5

Paul Warkor 2/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

31-May-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/2Certificaatnummer/Versie

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethenen (som)

Q <1.1µg/L <1.1 <1.1 <1.1 <1.1CKW (som)

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tribroommethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-Dichloorpropaan

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

Q <38µg/L <38 <38 <38 <38Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

01-1-1 01 (150-250)

10-1-1 10 (150-250)

14-1-1 14 (150-250)

17-1-1 17 (150-250)

19-1-1 19 (150-250) 9550316

9550315

9550314

9550313

9550312

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

6 7 8 9 10

Paul Warkor 3/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

31-May-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/2Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q <50µg/L <50 <50 <50 <50Barium (Ba)

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

Q <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

Q <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Molybdeen (Mo)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Lood (Pb)

Q <10µg/L 11 13 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20o-Xyleen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Xylenen (som)

Q <1.0µg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0BTEX (som)

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Naftaleen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Dichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

8

9

10

29-1-1 29 (150-250)

44-1-1 44 (150-250)

48-1-1 48 (140-240)

50-1-1 50 (150-250)

54-1-1 54 (150-250) 9550321

9550320

9550319

9550318

9550317

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

6 7 8 9 10

Paul Warkor 4/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

31-May-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/2Certificaatnummer/Versie

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethenen (som)

Q <1.1µg/L <1.1 <1.1 <1.1 <1.1CKW (som)

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tribroommethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-Dichloorpropaan

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

Q <38µg/L <38 <38 <38 <38Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

8

9

10

29-1-1 29 (150-250)

44-1-1 44 (150-250)

48-1-1 48 (140-240)

50-1-1 50 (150-250)

54-1-1 54 (150-250) 9550321

9550320

9550319

9550318

9550317

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

31-May-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/2Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q <50µg/LBarium (Ba)

Q <0.40µg/LCadmium (Cd)

Q <3.0µg/LKobalt (Co)

Q <5.0µg/LKoper (Cu)

Q <0.050µg/LKwik (Hg)

Q <5.0µg/LMolybdeen (Mo)

Q <5.0µg/LNikkel (Ni)

Q <5.0µg/LLood (Pb)

Q <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/LBenzeen

Q <0.20µg/LTolueen

Q <0.20µg/LEthylbenzeen

Q <0.20µg/Lo-Xyleen

Q <0.20µg/Lm,p-Xyleen

Q <0.40µg/LXylenen (som)

Q <1.0µg/LBTEX (som)

Q <0.20µg/LNaftaleen

Q <0.10µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q <0.10µg/LDichloormethaan

Q <0.10µg/LTrichloormethaan

Q <0.10µg/LTetrachloormethaan

Q <0.10µg/LTrichlooretheen

Q <0.10µg/LTetrachlooretheen

Q <0.10µg/L1,1-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L1,2-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

Q <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

11 59-1-1 59 (165-265) 9550322

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

11

Paul Warkor 6/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

31-May-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/2Certificaatnummer/Versie

Q <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.20µg/L1,2-Dichloorethenen (som)

Q <1.1µg/LCKW (som)

Q <0.10µg/LTribroommethaan

Q <0.10µg/LVinylchloride

Q <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

Q <0.10µg/L1,1-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L1,2-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L1,3-Dichloorpropaan

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)

Q <38µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

11 59-1-1 59 (165-265) 9550322

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.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017066966/2

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 01 (150-250) 9550312 01  150  250 06802043671

 9550312 01  150  250 06802043692

 9550312 01  150  250 08005708933

10-1-1 10 (150-250) 9550313 10  150  250 06802043541

 9550313 10  150  250 06802043742

 9550313 10  150  250 08005068063

 9550313 10  150  2504

14-1-1 14 (150-250) 9550314 14  150  250 06802043251

 9550314 14  150  250 06802043312

 9550314 14  150  250 08005067993

17-1-1 17 (150-250) 9550315 17  150  250 06802043561

 9550315 17  150  250 06802043612

 9550315 17  150  250 08005711003

19-1-1 19 (150-250) 9550316 19  150  250 06802043631

 9550316 19  150  250 06802043372

 9550316 19  150  250 08005068033

29-1-1 29 (150-250) 9550317 29  150  250 06802043501

 9550317 29  150  250 06802043732

 9550317 29  150  250 08005709183

44-1-1 44 (150-250) 9550318 44  150  250 06802043701

 9550318 44  150  250 06802043682

 9550318 44  150  250 08005067493

48-1-1 48 (140-240) 9550319 48  140  240 06802043511

 9550319 48  140  240 06802043522

 9550319 48  140  240 08005068833

50-1-1 50 (150-250) 9550320 50  150  250 06802043461

 9550320 50  150  250 06802043442

 9550320 50  150  250 08005068023

54-1-1 54 (150-250) 9550321 54  150  250 06802043751

 9550321 54  150  250 06802043552

 9550321 54  150  250 08005071213

59-1-1 59 (165-265) 9550322 59  165  265 06802043431

 9550322 59  165  265 06802043572

 9550322 59  165  265 08005068983
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Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Rapportagegrenzen NEN voor Xylenen en Naftaleen wijken af van AS3000. Analyse technisch is een gelijke analyse 

uitgevoerd, volgens dezelfde kwaliteitseisen als bij AS3000. 31/5

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Styreen

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Eigen methodeHS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Eigen methodeHS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. NEN EN ISO 9377-2GC-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 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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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T.a.v. J. van Garderen
Postbus 214
1800 AE  ALKMAAR

Datum: 30-May-2017

NETHERLANDS

Sweco (Alkmaar)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-May-2017

Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

344397_T_9_MEI_2017
2017066966/1Certificaatnummer/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
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Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

1 2 3 4 5

Paul Warkor 1/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

30-May-2017/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q <50µg/L <50 <50 <50 <50Barium (Ba)

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

Q <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

Q <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Molybdeen (Mo)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Lood (Pb)

Q <10µg/L 11 <10 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20o-Xyleen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Xylenen (som)

Q <1.0µg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0BTEX (som)

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Naftaleen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Dichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

01-1-1 01 (150-250)

10-1-1 10 (150-250)

14-1-1 14 (150-250)

17-1-1 17 (150-250)

19-1-1 19 (150-250) 9550316

9550315

9550314

9550313

9550312

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef
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Paul Warkor 2/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

30-May-2017/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/1Certificaatnummer/Versie

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethenen (som)

Q <1.1µg/L <1.1 <1.1 <1.1 <1.1CKW (som)

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tribroommethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-Dichloorpropaan

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

Q <38µg/L <38 <38 <38 <38Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

01-1-1 01 (150-250)

10-1-1 10 (150-250)

14-1-1 14 (150-250)

17-1-1 17 (150-250)

19-1-1 19 (150-250) 9550316

9550315

9550314

9550313

9550312

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

30-May-2017/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q <50µg/L <50 <50 <50 <50Barium (Ba)

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

Q <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

Q <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Molybdeen (Mo)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

Q <5.0µg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Lood (Pb)

Q <10µg/L 11 13 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20o-Xyleen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

Q <0.40µg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Xylenen (som)

Q <1.0µg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0BTEX (som)

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Naftaleen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Dichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Trichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

8

9

10

29-1-1 29 (150-250)

44-1-1 44 (150-250)

48-1-1 48 (140-240)

50-1-1 50 (150-250)

54-1-1 54 (150-250) 9550321

9550320

9550319

9550318

9550317
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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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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend
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344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

30-May-2017/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/1Certificaatnummer/Versie

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethenen (som)

Q <1.1µg/L <1.1 <1.1 <1.1 <1.1CKW (som)

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tribroommethaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,2-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-Dichloorpropaan

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

Q <38µg/L <38 <38 <38 <38Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

8

9

10

29-1-1 29 (150-250)

44-1-1 44 (150-250)

48-1-1 48 (140-240)

50-1-1 50 (150-250)

54-1-1 54 (150-250) 9550321

9550320

9550319

9550318

9550317

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 
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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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

11

Paul Warkor 5/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

30-May-2017/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q <50µg/LBarium (Ba)

Q <0.40µg/LCadmium (Cd)

Q <3.0µg/LKobalt (Co)

Q <5.0µg/LKoper (Cu)

Q <0.050µg/LKwik (Hg)

Q <5.0µg/LMolybdeen (Mo)

Q <5.0µg/LNikkel (Ni)

Q <5.0µg/LLood (Pb)

Q <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q <0.20µg/LBenzeen

Q <0.20µg/LTolueen

Q <0.20µg/LEthylbenzeen

Q <0.20µg/Lo-Xyleen

Q <0.20µg/Lm,p-Xyleen

Q <0.40µg/LXylenen (som)

Q <1.0µg/LBTEX (som)

Q <0.20µg/LNaftaleen

Q <0.10µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q <0.10µg/LDichloormethaan

Q <0.10µg/LTrichloormethaan

Q <0.10µg/LTetrachloormethaan

Q <0.10µg/LTrichlooretheen

Q <0.10µg/LTetrachlooretheen

Q <0.10µg/L1,1-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L1,2-Dichloorethaan

Q <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

Q <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

Q <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

11 59-1-1 59 (165-265) 9550322

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

11

Paul Warkor 6/6

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

30-May-2017/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-May-2017

Monstermatrix Grondwater

2017066966/1Certificaatnummer/Versie

Q <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.20µg/L1,2-Dichloorethenen (som)

Q <1.1µg/LCKW (som)

Q <0.10µg/LTribroommethaan

Q <0.10µg/LVinylchloride

Q <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

Q <0.10µg/L1,1-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L1,2-Dichloorpropaan

Q <0.10µg/L1,3-Dichloorpropaan

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)

Q <38µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

11 59-1-1 59 (165-265) 9550322

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.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-May-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017066966/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 01 (150-250) 9550312 01  150  250 06802043671

 9550312 01  150  250 06802043692

 9550312 01  150  250 08005708933

10-1-1 10 (150-250) 9550313 10  150  250 06802043541

 9550313 10  150  250 06802043742

 9550313 10  150  250 08005068063

 9550313 10  150  2504

14-1-1 14 (150-250) 9550314 14  150  250 06802043251

 9550314 14  150  250 06802043312

 9550314 14  150  250 08005067993

17-1-1 17 (150-250) 9550315 17  150  250 06802043561

 9550315 17  150  250 06802043612

 9550315 17  150  250 08005711003

19-1-1 19 (150-250) 9550316 19  150  250 06802043631

 9550316 19  150  250 06802043372

 9550316 19  150  250 08005068033

29-1-1 29 (150-250) 9550317 29  150  250 06802043501

 9550317 29  150  250 06802043732

 9550317 29  150  250 08005709183

44-1-1 44 (150-250) 9550318 44  150  250 06802043701

 9550318 44  150  250 06802043682

 9550318 44  150  250 08005067493

48-1-1 48 (140-240) 9550319 48  140  240 06802043511

 9550319 48  140  240 06802043522

 9550319 48  140  240 08005068833

50-1-1 50 (150-250) 9550320 50  150  250 06802043461

 9550320 50  150  250 06802043442

 9550320 50  150  250 08005068023

54-1-1 54 (150-250) 9550321 54  150  250 06802043751

 9550321 54  150  250 06802043552

 9550321 54  150  250 08005071213

59-1-1 59 (165-265) 9550322 59  165  265 06802043431

 9550322 59  165  265 06802043572

 9550322 59  165  265 08005068983

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: 2004 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).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017066966/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Styreen

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Eigen methodeHS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Eigen methodeHS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. NEN EN ISO 9377-2GC-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 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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).

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



T.a.v. J. van Garderen
Postbus 214
1800 AE  ALKMAAR

Datum: 18-May-2017

NETHERLANDS

Sweco (Alkmaar)

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-May-2017

Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

344397_T_9_MEI_2017
2017062413/1Certificaatnummer/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: 2004 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).



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

1 2 3 4

A Polat 1/3

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

18-May-2017/14:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-May-2017

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2017062413/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 60.4% (m/m) 58.8 59.6 65.9Droge stof

S 3.6% (m/m) ds 2.1 4.5 2.7Organische stof

Q 96.1% (m/m) ds 97.7 95.3 97.1Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds 2.6 3.2 1.9Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <4.0mg/kg ds 6.7 5.0 4.5Arseen (As)

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

S <10mg/kg ds <10 <10 <10Chroom (Cr)

S 5.6mg/kg ds <5.0 8.2 7.7Koper (Cu)

S 0.055mg/kg ds 0.060 0.16 0.16Kwik (Hg)

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

S 13mg/kg ds 31 310 34Lood (Pb)

S 25mg/kg ds 20 32 27Zink (Zn)

S 21mg/kg ds <20 20 <20Barium (Ba)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Kobalt (Co)

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

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 6.5 <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.3mg/kg ds <5.0 12 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 22 <5.0Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds <11 60 16Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 230 7.7Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 19 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
1)

36mg/kg ds <35 350 37Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

Slibtraject 1 SB1 (15-20) SB10 (5-20) SB2 (10-20) SB3 (30-40) SB4 (15-35) SB5 (35-65) SB6 (15-35) SB

Slibtraject 2 SB31 (50-70) SB32 (40-60) SB33 (40-60) SB34 (30-50) SB35 (35-40) SB36 (30-80) SB37 (30

Slibtraject 3 SB11 (10-15) SB12 (20-25) SB13 (15-20) SB14 (10-20) SB15 (5-30) SB16 (5-55) SB17 (0-50

Slibtraject 4 SB21 (5-20) SB22 (5-25) SB23 (5-45) SB24 (5-45) SB25 (25-75) SB26 (5-50) SB27 (5-20) S 9536051

9536050

9536049

9536048

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: 2004 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2017

10-May-2017

10-May-2017

10-May-2017

M: MCERTS erkend



Onderzoek Delvers Duin te Egmond aan den Hoef

1 2 3 4

A Polat 2/3

344397_T_9_MEI_2017

Analysecertificaat

18-May-2017/14:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-May-2017

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2017062413/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
2)2)2)2)

0.0028mg/kg ds 0.0028 0.0028 0.0028HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0042mg/kg ds 0.0042 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)2)

0.015mg/kg ds 0.015 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

Slibtraject 1 SB1 (15-20) SB10 (5-20) SB2 (10-20) SB3 (30-40) SB4 (15-35) SB5 (35-65) SB6 (15-35) SB

Slibtraject 2 SB31 (50-70) SB32 (40-60) SB33 (40-60) SB34 (30-50) SB35 (35-40) SB36 (30-80) SB37 (30

Slibtraject 3 SB11 (10-15) SB12 (20-25) SB13 (15-20) SB14 (10-20) SB15 (5-30) SB16 (5-55) SB17 (0-50

Slibtraject 4 SB21 (5-20) SB22 (5-25) SB23 (5-45) SB24 (5-45) SB25 (25-75) SB26 (5-50) SB27 (5-20) S 9536051

9536050

9536049

9536048

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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Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-May-2017

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2017062413/1Certificaatnummer/Versie

S
2)2)2)2)

0.017mg/kg ds 0.017 0.017 0.017OCB (som) WB (factor 0,7)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

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

Fenolen

S <0.0030mg/kg ds <0.0030 <0.0030 <0.0030Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.062 0.076Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
2)2)

0.35mg/kg ds 0.35 0.38 0.39PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Slibtraject 1 SB1 (15-20) SB10 (5-20) SB2 (10-20) SB3 (30-40) SB4 (15-35) SB5 (35-65) SB6 (15-35) SB

Slibtraject 2 SB31 (50-70) SB32 (40-60) SB33 (40-60) SB34 (30-50) SB35 (35-40) SB36 (30-80) SB37 (30

Slibtraject 3 SB11 (10-15) SB12 (20-25) SB13 (15-20) SB14 (10-20) SB15 (5-30) SB16 (5-55) SB17 (0-50

Slibtraject 4 SB21 (5-20) SB22 (5-25) SB23 (5-45) SB24 (5-45) SB25 (25-75) SB26 (5-50) SB27 (5-20) S 9536051

9536050

9536049

9536048
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RvA L010
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S: AS 3000 erkende verrichting
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V: VLAREL erkende verrichting

10-May-2017

10-May-2017

10-May-2017

10-May-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017062413/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Slibtraject 1 SB1 (15-20) SB10 (5-20) SB2 (10-20) 9536048 SB1  15  20 05337229951

 9536048 SB9  0  20 05339336421

 9536048 SB10  5  20 05337229971

 9536048 SB2  10  20 05337229931

 9536048 SB3  30  40 05337230021

 9536048 SB4  15  35 05337229961

 9536048 SB5  35  65 05339336351

 9536048 SB6  15  35 05337230031

 9536048 SB7  15  30 05337230061

 9536048 SB8  0  40 05339336411

Slibtraject 2 SB31 (50-70) SB32 (40-60) SB33 (40-6 9536049 SB31  50  70 05339336431

 9536049 SB40  40  80 05339336451

 9536049 SB32  40  60 05339336401

 9536049 SB33  40  60 05339336341

 9536049 SB34  30  50 05339336391

 9536049 SB35  35  40 05339335221

 9536049 SB36  30  80 05339336301

 9536049 SB37  30  80 05339336441

 9536049 SB38  40  90 05339333681

 9536049 SB39  40  90 05339336471

Slibtraject 3 SB11 (10-15) SB12 (20-25) SB13 (15-2 9536050 SB11  10  15 05339336581

 9536050 SB20  5  45 05339336481

 9536050 SB12  20  25 05339336571

 9536050 SB13  15  20 05339336561

 9536050 SB14  10  20 05339336551

 9536050 SB15  5  30 05339336531

 9536050 SB16  5  55 05339336501

 9536050 SB17  0  50 05339336511

 9536050 SB18  0  50 05339336521

 9536050 SB19  0  30 05339336491

Slibtraject 4 SB21 (5-20) SB22 (5-25) SB23 (5-45) 9536051 SB21  5  20 05337229921

 9536051 SB30  5  15 05337230001

 9536051 SB22  5  25 05337230041

 9536051 SB23  5  45 05337230011

 9536051 SB24  5  45 05337229981

 9536051 SB25  25  75 05338773871

 9536051 SB26  5  50 05337229941

 9536051 SB27  5  20 05337230051
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017062413/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Slibtraject 4 SB21 (5-20) SB22 (5-25) SB23 (5-45) 9536051 SB28  20  40 05339336291

 9536051 SB29  5  15 05337229991

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: 2004 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).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017062413/1
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Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 2)

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 2017062413/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Metalen (8) 

(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Gelijkw. NEN 6980GC-MSW0262Pentachloorbenzeen

Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980GC-MSW0262PCB (7)

Cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154GC-MSW0267Pentachloorfenol

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3210-5 & 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 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9536048
Certificate no.: 2017062413
Sample description.: Slibtraject 1 SB1 (15-20) SB10 (5-20) SB2 (10-20)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9536050
Certificate no.:2017062413
Sample description.: Slibtraject 3 SB11 (10-15) SB12 (20-25) SB13 (15-2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9536051
Certificate no.: 2017062413
Sample description.: Slibtraject 4 SB21 (5-20) SB22 (5-25) SB23 (5-45)
 V
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Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM1 bg MM2 bg MM3 bg
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11 10, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 31 23, 27, 28, 29, 40, 41, 50
Diepte (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,8 1,8 2,1
Lutum % ds 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 6,3 13,0 -0,18 6,1 12,6 -0,18 6,9 14,2 -0,17
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,16 0 0,089 0,128 -0 0,11 0,16 0
Lood [Pb] mg/kg ds  11 17 -0,07  11 17 -0,07  18 28 -0,05
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds  26 62 -0,13  22 52 -0,15  25 59 -0,14

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 <0,35 -0,03 <0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto

mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01 <0,023 0
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004 -0  <0,001 <0,004 -0  <0,001 <0,003 -0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7
factor

mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,016 0,016 0,016
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7
factor)

mg/kg ds 0,0042 0,0042 0,0042

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7
fa

mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,015 0,015
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,003 (6)



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster MM1 bg MM2 bg MM3 bg
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11 10, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 31 23, 27, 28, 29, 40, 41, 50
Diepte (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,8 1,8 2,1
Lutum % ds 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,003 (6)

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070 0 <0,0070 0 <0,0067 0
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
DDE (som) mg/kg ds <0,0070 -0,04 <0,0070 -0,04 <0,0067 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
DDD (som) mg/kg ds <0,0070 -0 <0,0070 -0 <0,0067 -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
DDT (som) mg/kg ds <0,0070 -0,13 <0,0070 -0,13 <0,0067 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070 0 <0,0070 0 <0,0067 0
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,0021 <0,0105 -0 0,0021 <0,0105 -0 0,0021 <0,0100 -0
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <0,074 <0,074 <0,070

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 10 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 20 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 17 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 80 (6)  58 290 (6)  13 62 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 60 (6)  19 95 (6) 8,7 41,4 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  39 195 0  85 425 0,05  <35 <117 -0,02
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 17 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003
Droge stof % m/m  89,6 89,6 (6)  89,7 89,7 (6)  88,4 88,4 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,0
Organische stof (humus) % 1,8 1,8 2,1
Gloeirest % (m/m)

ds
 98,1   98,2   97,8



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM4 bg MM5 bg MM6 bg
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 07, 15, 16, 18, 19, 44, 51, 53 33, 34, 36, 37, 39, 43, 54 17, 20, 21, 35, 38, 48, 52, 55, 60
Diepte (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,8 2,1 2,0
Lutum % ds 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 6 12 -0,19 7,2 14,8 -0,17 6,7 13,9 -0,17
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,098 0,141 -0 0,11 0,16 0 0,1 0,1 -0
Lood [Pb] mg/kg ds  12 19 -0,06  18 28 -0,05  14 22 -0,06
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds  24 57 -0,14  24 57 -0,14  22 52 -0,15

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 <0,35 -0,03 <0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto

mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,023 0 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004 -0  <0,001 <0,003 -0  <0,001 <0,004 -0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7
factor

mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,016 0,016 0,016
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042 0,0042 0,0042
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,015 0,015
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,004 0
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,004 0
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,004 0
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,003 (6)  <0,001 <0,004 (6)

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,004 0



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster MM4 bg MM5 bg MM6 bg
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 07, 15, 16, 18, 19, 44, 51, 53 33, 34, 36, 37, 39, 43, 54 17, 20, 21, 35, 38, 48, 52, 55, 60
Diepte (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,8 2,1 2,0
Lutum % ds 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,003 (6)  <0,001 0,004 (6)

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,004 0
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070 0 <0,0067 0 <0,0070 0
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
DDE (som) mg/kg ds <0,0070 -0,04 <0,0067 -0,04 <0,0070 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
DDD (som) mg/kg ds <0,0070 -0 <0,0067 -0 <0,0070 -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
DDT (som) mg/kg ds <0,0070 -0,13 <0,0067 -0,13 <0,0070 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070 0 <0,0067 0 <0,0070 0
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,0021 <0,0105 -0 0,0021 <0,0100 -0 0,0021 <0,0105 -0
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <0,074 <0,070 <0,074

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 20 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 37 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8,4 42,0 (6)  10 48 (6) 7,9 39,5 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <117 -0,02  <35 <123 -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004
Droge stof % m/m  90,2 90,2 (6)  92,8 92,8 (6)  93,1 93,1 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,0
Organische stof (humus) % 1,8 2,1 2,0
Gloeirest % (m/m)

ds
 98,2   97,8   98



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 46-1 MM7 og MM8 og
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 46 01, 03, 14 10, 10, 10, 22, 22, 31
Diepte (m -mv) 0,07 - 0,57 0,70 - 1,20 0,65 - 2,20
Humus % ds 1,2 1,4 0,70
Lutum % ds 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  33 128 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,2 14,8 -0  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05
Koper [Cu] mg/kg ds 9,2 19,0 -0,14  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,077 0,111 -0 0,13 0,19 0  <0,05 <0,05 -0
Lood [Pb] mg/kg ds  88 139 0,19  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 44 0,14  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds  30 71 -0,12  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,053 0,053   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,16 0,16   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,097 0,097   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds 0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,059 0,059   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,082 0,082   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,09 0,09   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,83 -0,02 <0,35 -0,03 <0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto

mg/kg ds 0,84 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004 -0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7
factor

mg/kg ds 0,0014

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,016
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004 0



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster 46-1 MM7 og MM8 og
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 46 01, 03, 14 10, 10, 10, 22, 22, 31
Diepte (m -mv) 0,07 - 0,57 0,70 - 1,20 0,65 - 2,20
Humus % ds 1,2 1,4 0,70
Lutum % ds 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004 0
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070 0
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDE (som) mg/kg ds <0,0070 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDD (som) mg/kg ds <0,0070 -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDT (som) mg/kg ds <0,0070 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070 0
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,0021
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,0021 <0,0105 -0
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <0,074

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 7,2 36,0 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004
Droge stof % m/m  92,7 92,7 (6)  80,5 80,5 (6)  79,7 79,7 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,0
Organische stof (humus) % 1,2 1,4 0,70
Gloeirest % (m/m)

ds
 98,7   98,5   99,8



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM9 og MM10 og MM11 og
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 29, 29, 40, 40, 50, 50 16, 16, 19, 19, 37, 37, 54, 54 17, 17, 48, 48, 59, 59
Diepte (m -mv) 0,50 - 1,80 0,50 - 2,20 0,50 - 1,70
Humus % ds 2,2 0,70 0,90
Lutum % ds 2,0 2,0 2,6
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <50 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 3,4 11,2 -0,02
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 5,4 10,9 -0,19
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,073 0,105 -0  <0,05 <0,05 -0 0,085 0,121 -0
Lood [Pb] mg/kg ds  19 30 -0,04  <10 <11 -0,08  11 17 -0,07
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  <20 <32 -0,19

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 <0,35 -0,03 <0,35 -0,03
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto

mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,022 0 <0,025 0,01 <0,025 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7
factor

mg/kg ds

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds
Telodrin mg/kg ds
trans-Chloordaan mg/kg ds
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds
alfa-HCH mg/kg ds
beta-HCH mg/kg ds
gamma-HCH mg/kg ds
delta-HCH mg/kg ds
Hexachloorbutadieen mg/kg ds
alfa-Endosulfan mg/kg ds



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster MM9 og MM10 og MM11 og
Certificaatcode 2017062410 2017062410 2017062410
Boring 29, 29, 40, 40, 50, 50 16, 16, 19, 19, 37, 37, 54, 54 17, 17, 48, 48, 59, 59
Diepte (m -mv) 0,50 - 1,80 0,50 - 2,20 0,50 - 1,70
Humus % ds 2,2 0,70 0,90
Lutum % ds 2,0 2,0 2,6
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
beta-Endosulfan mg/kg ds
Isodrin mg/kg ds
Heptachloor mg/kg ds
Heptachloorepoxide mg/kg ds
Aldrin mg/kg ds
Dieldrin mg/kg ds
Endrin mg/kg ds
DDE (som) mg/kg ds
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds
cis-Chloordaan mg/kg ds
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds
Endosulfansulfaat mg/kg ds
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 10 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 19 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 16 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 50 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 16 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <111 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 16 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Droge stof % m/m  77,3 77,3 (6)  79,6 79,6 (6)  83,3 83,3 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,6
Organische stof (humus) % 2,2 0,70 0,90
Gloeirest % (m/m)

ds
 97,8   99,5   98,9

-- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

  AW  WO  IND  I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Aldrin mg/kg ds 0,32
DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3
DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34
DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MM1 bg MM2 bg MM3 bg
Humus (% ds) 1,8 1,8 2,1
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Zintuiglijke bijmengingen resten planten resten planten resten planten
Grondsoort Zand Zand Zand

   Meetw  GSSD    Meetw  GSSD    Meetw  GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 6,3 13,0 6,1 12,6 6,9 14,2
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,16 0,089 0,128 0,11 0,16
Lood [Pb] mg/kg ds  11 17  11 17  18 28
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds  26 62  22 52  25 59

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 <0,35 <0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 <0,025 <0,023
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,016 0,016 0,016
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042 0,0042 0,0042
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,015 0,015
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,003 (6)

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster MM1 bg MM2 bg MM3 bg
Humus (% ds) 1,8 1,8 2,1
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,003 (6)

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070 <0,0070 <0,0067
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
DDE (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 <0,0067
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
DDD (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 <0,0067
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
DDT (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 <0,0067
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 <0,0067
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,0021 <0,0105 0,0021 <0,0105 0,0021 <0,0100
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <0,074 <0,074 <0,070

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 10 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 20 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 17 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16 80 (6)  58 290 (6)  13 62 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 60 (6)  19 95 (6) 8,7 41,4 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  39 195  85 425  <35 <117
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 17 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003
Droge stof % m/m  89,6 89,6 (6)  89,7 89,7 (6)  88,4 88,4 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,0
Organische stof (humus) % 1,8 1,8 2,1
Gloeirest % (m/m) ds  98,1  98,2  97,8



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MM4 bg MM5 bg MM6 bg
Humus (% ds) 1,8 2,1 2,0
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Zintuiglijke bijmengingen resten schelpen
Grondsoort Zand Zand Zand

   Meetw  GSSD    Meetw  GSSD    Meetw  GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 6 12 7,2 14,8 6,7 13,9
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,098 0,141 0,11 0,16 0,1 0,1
Lood [Pb] mg/kg ds  12 19  18 28  14 22
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds  24 57  24 57  22 52

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 <0,35 <0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 <0,023 <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,016 0,016 0,016
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042 0,0042 0,0042
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,015 0,015
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,003 (6)  <0,001 <0,004 (6)

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster MM4 bg MM5 bg MM6 bg
Humus (% ds) 1,8 2,1 2,0
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,003 (6)  <0,001 0,004 (6)

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070 <0,0067 <0,0070
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
DDE (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0067 <0,0070
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
DDD (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0067 <0,0070
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
DDT (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0067 <0,0070
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070 <0,0067 <0,0070
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,0021 <0,0105 0,0021 <0,0100 0,0021 <0,0105
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <0,074 <0,070 <0,074

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 20 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 37 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 8,4 42,0 (6)  10 48 (6) 7,9 39,5 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <117  <35 <123
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004
Droge stof % m/m  90,2 90,2 (6)  92,8 92,8 (6)  93,1 93,1 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,0
Organische stof (humus) % 1,8 2,1 2,0
Gloeirest % (m/m) ds  98,2  97,8  98



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 46-1 MM7 og MM8 og
Humus (% ds) 1,2 1,4 0,70
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Zintuiglijke bijmengingen zwak baksteenhoudend resten slib resten schelpen, resten roest
Grondsoort Zand Zand Zand

   Meetw  GSSD    Meetw  GSSD    Meetw  GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  33 128 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,2 14,8  <3 <7  <3 <7
Koper [Cu] mg/kg ds 9,2 19,0  <5 <7  <5 <7
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,077 0,111 0,13 0,19  <0,05 <0,05
Lood [Pb] mg/kg ds  88 139  <10 <11  <10 <11
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 44  <4 <8  <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds  30 71  <20 <33  <20 <33

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds 0,053 0,053  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,16 0,16  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,097 0,097  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds 0,11 0,11  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,059 0,059  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,082 0,082  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,09 0,09  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,83 <0,35 <0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,84 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 <0,025 <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds 0,0014
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,016
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster 46-1 MM7 og MM8 og
Humus (% ds) 1,2 1,4 0,70
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,0
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDE (som) mg/kg ds <0,0070
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDD (som) mg/kg ds <0,0070
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004
DDT (som) mg/kg ds <0,0070
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,0021
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,0021 <0,0105
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <0,074

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 7,2 36,0 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  <35 <123
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004
Droge stof % m/m  92,7 92,7 (6)  80,5 80,5 (6)  79,7 79,7 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,0
Organische stof (humus) % 1,2 1,4 0,70
Gloeirest % (m/m) ds  98,7  98,5  99,8



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MM9 og MM10 og MM11 og
Humus (% ds) 2,2 0,70 0,90
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,6
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Zintuiglijke bijmengingen zwak schelphoudend, resten

schelpen
resten schelpen resten schelpen

Grondsoort Zand Zand Zand
   Meetw  GSSD    Meetw  GSSD    Meetw  GSSD

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <50 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <7  <3 <7 3,4 11,2
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7  <5 <7 5,4 10,9
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,073 0,105  <0,05 <0,05 0,085 0,121
Lood [Pb] mg/kg ds  19 30  <10 <11  11 17
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <8
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <32

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 <0,35 <0,35
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004
PCB (som 7) mg/kg ds <0,022 <0,025 <0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds
Telodrin mg/kg ds
trans-Chloordaan mg/kg ds
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds
alfa-HCH mg/kg ds
beta-HCH mg/kg ds
gamma-HCH mg/kg ds
delta-HCH mg/kg ds
Hexachloorbutadieen mg/kg ds



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Grondmonster MM9 og MM10 og MM11 og
Humus (% ds) 2,2 0,70 0,90
Lutum (% ds) 2,0 2,0 2,6
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
alfa-Endosulfan mg/kg ds
beta-Endosulfan mg/kg ds
Isodrin mg/kg ds
Heptachloor mg/kg ds
Heptachloorepoxide mg/kg ds
Aldrin mg/kg ds
Dieldrin mg/kg ds
Endrin mg/kg ds
DDE (som) mg/kg ds
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds
cis-Chloordaan mg/kg ds
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds
Endosulfansulfaat mg/kg ds
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 10 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 19 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 16 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 50 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 16 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <111  <35 <123  <35 <123
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 16 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds
Droge stof % m/m  77,3 77,3 (6)  79,6 79,6 (6)  83,3 83,3 (6)

Lutum % 2,0 2,0 2,6
Organische stof (humus) % 2,2 0,70 0,90
Gloeirest % (m/m) ds  97,8  99,5  98,9

-- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : Niet Toepasbaar > IW
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

  AW  WO  IND  I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Aldrin mg/kg ds 0,32
DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3
DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34
DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode 01-1-1 10-1-1 14-1-1
Datum 22-5-2017 22-5-2017 22-5-2017
Filterstelling (m -mv) 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Certificaatcode 2017066966 2017066966 2017066966

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] µg/l  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03
Cadmium [Cd] µg/l  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02
Kobalt [Co] µg/l  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23
Koper [Cu] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04
Lood [Pb] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Molybdeen [Mo] µg/l  <5 4 -0  <5 4 -0  <5 4 -0
Nikkel [Ni] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  11 11 -0,07  <10 <7 -0,08

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1
ortho-Xyleen µg/l  <0,2 0,1  <0,2 0,1  <0,2 0,1
Xylenen (som) µg/l 0,28 0 0,28 0 0,28 0
Xylenen (som) µg/l  <0,4   <0,4   <0,4
BTEX (som) µg/l  <1   <1   <1
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen

µg/l 0,77 (2,14) 0,77 (2,14) 0,77 (2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0
PAK 10 VROM - 0,0020 (11) 0,0020 (11) 0,0020 (11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,2   <0,2   <0,2
Dichloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05
Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
Dichloorpropaan µg/l <0,21  -0,01 <0,21  -0,01 <0,21  -0,01
CKW (som) µg/l  <1,1   <1,1   <1,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  <15 11 (6)  <15 11 (6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode 17-1-1 19-1-1 29-1-1
Datum 22-5-2017 22-5-2017 22-5-2017
Filterstelling (m -mv) 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Certificaatcode 2017066966 2017066966 2017066966

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] µg/l  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03
Cadmium [Cd] µg/l  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02
Kobalt [Co] µg/l  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23
Koper [Cu] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04
Lood [Pb] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Molybdeen [Mo] µg/l  <5 4 -0  <5 4 -0  <5 4 -0
Nikkel [Ni] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1
ortho-Xyleen µg/l  <0,2 0,1  <0,2 0,1  <0,2 0,1
Xylenen (som) µg/l 0,28 0 0,28 0 0,28 0
Xylenen (som) µg/l  <0,4   <0,4   <0,4
BTEX (som) µg/l  <1   <1   <1
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen

µg/l 0,77 (2,14) 0,77 (2,14) 0,77 (2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0
PAK 10 VROM - 0,0020 (11) 0,0020 (11) 0,0020 (11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,2   <0,2   <0,2
Dichloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05
Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
Dichloorpropaan µg/l <0,21  -0,01 <0,21  -0,01 <0,21  -0,01
CKW (som) µg/l  <1,1   <1,1   <1,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  <15 11 (6)  <15 11 (6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode 44-1-1 48-1-1 50-1-1
Datum 22-5-2017 22-5-2017 22-5-2017
Filterstelling (m -mv) 1,50 - 2,50 1,40 - 2,40 1,50 - 2,50
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Certificaatcode 2017066966 2017066966 2017066966

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] µg/l  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03
Cadmium [Cd] µg/l  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02
Kobalt [Co] µg/l  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23
Koper [Cu] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04
Lood [Pb] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Molybdeen [Mo] µg/l  <5 4 -0  <5 4 -0  <5 4 -0
Nikkel [Ni] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Zink [Zn] µg/l  11 11 -0,07  13 13 -0,07  <10 <7 -0,08

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1
ortho-Xyleen µg/l  <0,2 0,1  <0,2 0,1  <0,2 0,1
Xylenen (som) µg/l 0,28 0 0,28 0 0,28 0
Xylenen (som) µg/l  <0,4   <0,4   <0,4
BTEX (som) µg/l  <1   <1   <1
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen

µg/l 0,77 (2,14) 0,77 (2,14) 0,77 (2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0
PAK 10 VROM - 0,0020 (11) 0,0020 (11) 0,0020 (11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,2   <0,2   <0,2
Dichloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05
Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
Dichloorpropaan µg/l <0,21  -0,01 <0,21  -0,01 <0,21  -0,01
CKW (som) µg/l  <1,1   <1,1   <1,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  <15 11 (6)  <15 11 (6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6)



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monstercode 54-1-1 59-1-1
Datum 22-5-2017 22-5-2017
Filterstelling (m -mv) 1,50 - 2,50 1,65 - 2,65
Datum van toetsing 30-5-2017 30-5-2017
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde
Certificaatcode 2017066966 2017066966

   Meetw  GSSD  Index    Meetw  GSSD  Index
METALEN
Barium [Ba] µg/l  <50 35 -0,03  <50 35 -0,03
Cadmium [Cd] µg/l  <0,4 0,3 -0,02  <0,4 0,3 -0,02
Kobalt [Co] µg/l  <3 2 -0,23  <3 2 -0,23
Koper [Cu] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04
Lood [Pb] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Molybdeen [Mo] µg/l  <5 4 -0  <5 4 -0
Nikkel [Ni] µg/l  <5 4 -0,18  <5 4 -0,18
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1
ortho-Xyleen µg/l  <0,2 0,1  <0,2 0,1
Xylenen (som) µg/l 0,28 0 0,28 0
Xylenen (som) µg/l  <0,4   <0,4
BTEX (som) µg/l  <1   <1
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 0,77 (2,14) 0,77 (2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,2 0,1 0  <0,2 0,1 0
PAK 10 VROM - 0,0020 (11) 0,0020 (11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 -0,02  <0,1 <0,1 -0,02
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,2   <0,2
Dichloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,1 <0,1 -0,05  <0,1 <0,1 -0,05
Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,1 <0,1 (14)  <0,1 <0,1 (14)

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,1 <0,1 -0,01  <0,1 <0,1 -0,01
Dichloorpropaan µg/l <0,21  -0,01 <0,21  -0,01
CKW (som) µg/l  <1,1   <1,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  <15 11 (6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <38 <27 -0,04  <38 <27 -0,04
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)
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-- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
>T : Groter dan Tussenwaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

 S  S Diep  Indicatief  I

METALEN
Barium [Ba] µg/l 50 200 625
Cadmium [Cd] µg/l 0,4 0,06 6
Kobalt [Co] µg/l 20 0,7 100
Koper [Cu] µg/l 15 1,3 75
Kwik [Hg] µg/l 0,05 0,01 0,3
Lood [Pb] µg/l 15 1,7 75
Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 300
Nikkel [Ni] µg/l 15 2,1 75
Zink [Zn] µg/l 65 24 800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen µg/l 0,2 30
Tolueen µg/l 7 1000
Ethylbenzeen µg/l 4 150
Xylenen (som) µg/l 0,2 70
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 150

PAK
Naftaleen µg/l 0,01 70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorethaan µg/l 7 900
1,2-Dichloorethaan µg/l 7 400
1,1-Dichlooretheen µg/l 0,01 10
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,01 20
Dichloormethaan µg/l 0,01 1000
Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,01 40
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l 0,01 10
1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0,01 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,01 130
Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 500
Vinylchloride µg/l 0,01 5
Tribroommethaan (bromoform) µg/l 630
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 400
Dichloorpropaan µg/l 0,8 80

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 µg/l 50 600
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode Slibtraject 1
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 0-65
Humus (% ds) 3,6
Lutum (% ds) 3
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Altijd

toepasbaar
Altijd
toepasbaar

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar

T1 T3 T5 T6 T7

METALEN
Barium [Ba] 21 mg/kg ds -- -- -- --
Cadmium [Cd] < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Kobalt [Co] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Koper [Cu] 5,6 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Kwik [Hg] 0,055 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Lood [Pb] 13 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Nikkel [Ni] < 4 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Zink [Zn] 25 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Chroom [Cr] < 10 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Arseen [As] < 4 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW

PAK
Naftaleen < 0,05 mg/kg ds
Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds
Anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Fluorantheen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Chryseen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds
PAK 10 VROM mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 118 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 138 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 153 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 180 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 28 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 52 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB (som 7) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 mg/kg ds
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Chloorfenolen (som ) ug/kg <=AW <=MW_AW
Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 0,0014 mg/kg ds
OCB (0,7 som, waterbodem) 0,017 mg/kg ds
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 mg/kg ds
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 0,0021 mg/kg ds
HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg ds
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Monstercode Slibtraject 1
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 0-65
Humus (% ds) 3,6
Lutum (% ds) 3
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Altijd

toepasbaar
Altijd
toepasbaar

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar

Telodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
OCB (som, 0.7 factor) 0,015 mg/kg ds
alfa-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg ds --
Hexachloorbutadieen < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW --
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds -- -- -- -- --
Isodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
Heptachloor < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Heptachloorepoxide mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Aldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Dieldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Endrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
DDE (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW <=MW_AW
HCHs (som, STI-tabel) 0,0028 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 0,0021 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Endosulfansulfaat < 0,002 mg/kg ds -- --
trans-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Som 23 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW <=MW_AW

Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C21 - C30 17 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C30 - C35 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C10 - C40 36 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Minerale olie C12 - C16 5,3 mg/kg ds -- -- -- -- --

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Droge stof 60,4 % m/m -- -- -- -- --
Lutum 3,0 %
Organische stof (humus) 3,6 %
Gloeirest 96,1 % (m/m)

ds
meersoorten PAF organische
verbindingen

% <=MW_AW

meersoorten PAF metalen % <=MW_AW
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode Slibtraject 2
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 30-90
Humus (% ds) 2,1
Lutum (% ds) 2,6
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Altijd

toepasbaar
Altijd
toepasbaar

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar

T1 T3 T5 T6 T7

METALEN
Barium [Ba] < 20 mg/kg ds -- -- -- --
Cadmium [Cd] < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Kobalt [Co] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Koper [Cu] < 5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Kwik [Hg] 0,06 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Lood [Pb] 31 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Nikkel [Ni] < 4 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Zink [Zn] 20 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Chroom [Cr] < 10 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Arseen [As] 6,7 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW

PAK
Naftaleen < 0,05 mg/kg ds
Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds
Anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Fluorantheen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Chryseen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds
PAK 10 VROM mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 118 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 138 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 153 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 180 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 28 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 52 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB (som 7) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 mg/kg ds
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Chloorfenolen (som ) ug/kg <=AW <=MW_AW
Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 0,0014 mg/kg ds
OCB (0,7 som, waterbodem) 0,017 mg/kg ds
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 mg/kg ds
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 0,0021 mg/kg ds
HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg ds
Telodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
OCB (som, 0.7 factor) 0,015 mg/kg ds
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Monstercode Slibtraject 2
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 30-90
Humus (% ds) 2,1
Lutum (% ds) 2,6
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Altijd

toepasbaar
Altijd
toepasbaar

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar

alfa-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg ds --
Hexachloorbutadieen < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW --
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds -- -- -- -- --
Isodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
Heptachloor < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Heptachloorepoxide mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Aldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Dieldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Endrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
DDE (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW <=MW_AW
HCHs (som, STI-tabel) 0,0028 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 0,0021 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Endosulfansulfaat < 0,002 mg/kg ds -- --
trans-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Som 23 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW <=MW_AW

Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C21 - C30 < 11 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C30 - C35 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Droge stof 58,8 % m/m -- -- -- -- --
Lutum 2,6 %
Organische stof (humus) 2,1 %
Gloeirest 97,7 % (m/m)

ds
meersoorten PAF organische
verbindingen

% <=MW_AW

meersoorten PAF metalen % <=MW_AW
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode Slibtraject 3
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 0-55
Humus (% ds) 4,5
Lutum (% ds) 3,2
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Niet

Toepasbaar >
industrie

Klasse B Verspreidbaar Niet
verspreidbaar

Niet
verspreidbaar

T1 T3 T5 T6 T7

METALEN
Barium [Ba] 20 mg/kg ds -- -- -- --
Cadmium [Cd] < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Kobalt [Co] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Koper [Cu] 8,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Kwik [Hg] 0,16 mg/kg ds <=WO <A <=MW_AW <=MW_AW
Lood [Pb] 310 mg/kg ds <=IND <B >MW_AW >MW_AW
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Nikkel [Ni] < 4 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Zink [Zn] 32 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Chroom [Cr] < 10 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Arseen [As] 5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW

PAK
Naftaleen < 0,05 mg/kg ds
Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds
Anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Fluorantheen 0,062 mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Chryseen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds
PAK 10 VROM mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,38 mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 118 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 138 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 153 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 180 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 28 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 52 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB (som 7) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 mg/kg ds
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Chloorfenolen (som ) ug/kg <=AW <=MW_AW
Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 0,0014 mg/kg ds
OCB (0,7 som, waterbodem) 0,017 mg/kg ds
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 mg/kg ds
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Monstercode Slibtraject 3
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 0-55
Humus (% ds) 4,5
Lutum (% ds) 3,2
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Niet

Toepasbaar >
industrie

Klasse B Verspreidbaar Niet
verspreidbaar

Niet
verspreidbaar

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 0,0021 mg/kg ds
HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg ds
Telodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
OCB (som, 0.7 factor) 0,015 mg/kg ds
alfa-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg ds --
Hexachloorbutadieen < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW --
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds -- -- -- -- --
Isodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
Heptachloor < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Heptachloorepoxide mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Aldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Dieldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Endrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
DDE (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW <=MW_AW
HCHs (som, STI-tabel) 0,0028 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 0,0021 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Endosulfansulfaat < 0,002 mg/kg ds -- --
trans-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Som 23 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW <=MW_AW

Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 6,5 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C35 - C40 19 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C16 - C21 22 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C21 - C30 60 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C30 - C35 230 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C10 - C40 350 mg/kg ds <=I <A <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Minerale olie C12 - C16 12 mg/kg ds -- -- -- -- --

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Droge stof 59,6 % m/m -- -- -- -- --
Lutum 3,2 %
Organische stof (humus) 4,5 %
Gloeirest 95,3 % (m/m) ds
meersoorten PAF organische
verbindingen

% <=MW_AW

meersoorten PAF metalen % <=MW_AW
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Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit

Monstercode Slibtraject 4
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 5-75
Humus (% ds) 2,7
Lutum (% ds) 1,9
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Altijd

toepasbaar
Altijd
toepasbaar

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar

T1 T3 T5 T6 T7

METALEN
Barium [Ba] < 20 mg/kg ds -- -- -- --
Cadmium [Cd] < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Kobalt [Co] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Koper [Cu] 7,7 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Kwik [Hg] 0,16 mg/kg ds <=WO <A <=MW_AW <=MW_AW
Lood [Pb] 34 mg/kg ds <=WO <A <=MW_AW <=MW_AW
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Nikkel [Ni] < 4 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Zink [Zn] 27 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Chroom [Cr] < 10 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Arseen [As] 4,5 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW

PAK
Naftaleen < 0,05 mg/kg ds
Fenanthreen < 0,05 mg/kg ds
Anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Fluorantheen 0,076 mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg ds
Chryseen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(a)pyreen < 0,05 mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg ds
PAK 10 VROM mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto

0,39 mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 118 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 138 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 153 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 180 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 28 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB 52 < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
PCB (som 7) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 mg/kg ds
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Chloorfenolen (som ) ug/kg <=AW <=MW_AW
Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW
Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som, 0.7
factor

0,0014 mg/kg ds

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,017 mg/kg ds
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 mg/kg ds
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 0,0021 mg/kg ds
HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg ds
Telodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
trans-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
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Monstercode Slibtraject 4
Certificaatcode 2017062413
Datum 10-5-2017
Traject (cm-mv) 5-75
Humus (% ds) 2,7
Lutum (% ds) 1,9
Datum van toetsing 30-5-2017
Bodemklasse monster Altijd

toepasbaar
Altijd
toepasbaar

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar

DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg ds
OCB (som, 0.7 factor) 0,015 mg/kg ds
alfa-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
gamma-HCH < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
delta-HCH < 0,001 mg/kg ds --
Hexachloorbutadieen < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW --
alfa-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
beta-Endosulfan < 0,001 mg/kg ds -- -- -- -- --
Isodrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW --
Heptachloor < 0,001 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Heptachloorepoxide mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Aldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Dieldrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Endrin < 0,001 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
DDE (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDE (para, para-DDE) < 0,001 mg/kg ds
DDD (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDD (para, para-DDD) < 0,001 mg/kg ds
DDT (som) mg/kg ds <=AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
4,4-DDT (para, para-DDT) < 0,001 mg/kg ds
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
cis-Chloordaan < 0,001 mg/kg ds
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds <=AW <=MW_AW <=MW_AW
HCHs (som, STI-tabel) 0,0028 mg/kg ds <=AW <=MW_AW
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 0,0021 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW
Endosulfansulfaat < 0,002 mg/kg ds -- --
trans-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Som 23 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW <=MW_AW

Som 21 Organochloorhoud.
bestrijdingsm

mg/kg ds <=AW

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 < 3 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C35 - C40 < 6 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C16 - C21 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C21 - C30 16 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C30 - C35 7,7 mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie C10 - C40 37 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW
Minerale olie C12 - C16 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- --

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide < 0,001 mg/kg ds
Droge stof 65,9 % m/m -- -- -- -- --
Lutum 1,9 %
Organische stof (humus) 2,7 %
Gloeirest 97,1 % (m/m)

ds
meersoorten PAF organische
verbindingen

% <=MW_AW

meersoorten PAF metalen % <=MW_AW
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-- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : A
8,88 : B
8,88 : Nooit toepasbaar
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1)

  AW  WO  IND  I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720
Chroom [Cr] mg/kg ds 55 62 180 180
Arseen [As] mg/kg ds 20 27 76 76

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds 0,0025 0,0025 5 6,7
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds 0,003 1,4 5 12

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Aldrin mg/kg ds 0,32
DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3
DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34
DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000
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Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3)

  ETW  AW  A  B

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 4,3 0,6 4 14
Kobalt [Co] mg/kg ds  130 15 25 240
Koper [Cu] mg/kg ds  113 40 96 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 4,8 0,15 1,2 10
Lood [Pb] mg/kg ds  308 50 138 580
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  105 1,5 5 200
Nikkel [Ni] mg/kg ds  100 35 50 210
Zink [Zn] mg/kg ds  430 140 563 2000
Chroom [Cr] mg/kg ds  180 55 120 380
Arseen [As] mg/kg ds 42 20 29 85

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 9 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds 0,0015 0,023
PCB 118 mg/kg ds 0,0045 0,016
PCB 138 mg/kg ds 0,004 0,027
PCB 153 mg/kg ds 0,0035 0,033
PCB 180 mg/kg ds 0,0025 0,018
PCB 28 mg/kg ds 0,0015 0,014
PCB 52 mg/kg ds 0,002 0,015
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,139 1
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds 2 30
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds 0,2 10
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds 0,0025 0,007
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,044
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds 0,003 0,016 5

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Telodrin mg/kg ds 0,0005
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,0012
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,0065
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,003
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003 0,0075
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0021 4
Isodrin mg/kg ds 0,001
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,004 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,004 4
Aldrin mg/kg ds 0,0008 0,0013
Dieldrin mg/kg ds 0,008 0,008
Endrin mg/kg ds 0,0035 0,0035
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 4
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds 0,3 0,3 4
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,01 0,01 2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,015 4
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 1250 5000



Projectcode: 344397_T_9_MEI_2017

Tabel 7: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5)

  AW  MW per  I

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 7,5 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 100
Zink [Zn] mg/kg ds  140 720
Chroom [Cr] mg/kg ds 55 180
Arseen [As] mg/kg ds 20 76

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 1
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds 0,0025 6,7
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 2
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds 0,003 12

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 1,6
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 1,2
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 4
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 4
Aldrin mg/kg ds 0,32
DDE (som) mg/kg ds 0,1 2,3
DDD (som) mg/kg ds 0,02 34
DDT (som) mg/kg ds 0,2 1,7
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 4
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000
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Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T6)

  AW   MW zoet  IW

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 4 14
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 25 240
Koper [Cu] mg/kg ds 40 96 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 1,2 10
Lood [Pb] mg/kg ds 50 138 580
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 5 200
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 50 210
Zink [Zn] mg/kg ds  140 563 2000
Chroom [Cr] mg/kg ds 55 120 380
Arseen [As] mg/kg ds 20 29 85

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 9 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mg/kg ds 0,0015 0,023
PCB 118 mg/kg ds 0,0045 0,016
PCB 138 mg/kg ds 0,004 0,027
PCB 153 mg/kg ds 0,0035 0,033
PCB 180 mg/kg ds 0,0025 0,018
PCB 28 mg/kg ds 0,0015 0,014
PCB 52 mg/kg ds 0,002 0,015
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,139 1
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds 2 30
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds 0,2 10
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds 0,0025 0,007
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,044
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds 0,003 0,016 5

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Telodrin mg/kg ds 0,0005
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,0012
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,0065
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,003
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003 0,0075
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0021 4
Isodrin mg/kg ds 0,001
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,004 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,004 4
Aldrin mg/kg ds 0,0008 0,0013
Dieldrin mg/kg ds 0,008 0,008
Endrin mg/kg ds 0,0035 0,0035
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 4
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds 0,3 0,3 4
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 0,01 0,01 2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,015 4
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 1250 5000
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Tabel 9: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T7)

 MW zout  IW

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 4 14
Kobalt [Co] mg/kg ds 240
Koper [Cu] mg/kg ds 60 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 1,2 10
Lood [Pb] mg/kg ds  110 580
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 200
Nikkel [Ni] mg/kg ds 45 210
Zink [Zn] mg/kg ds  365 2000
Chroom [Cr] mg/kg ds  120 380
Arseen [As] mg/kg ds 29 85

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 8 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,1 1
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds 30
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds 10
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,02
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds 5

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-Endosulfan mg/kg ds 4
Heptachloor mg/kg ds 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 4
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 4
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds 0,02 4
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds 2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1250 5000



26 (33)

nl_rapport.docx
20161201

Bijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit
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Toetsingskader bodemkwaliteit landbodems

Algemene toelichting toetsingskader en toetsingsnormen
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en de aanpak
van eventuele bodemverontreiniging door middel van sanering. Op hoofdlijnen is in de Wbb
aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat sanering
met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling aan moet
voldoen. De concrete uitwerking hiervan is vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op
grond van de Wbb.

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit (Staatsblad 2007, nr. 469, met wijzigingen), de Regeling bodemkwaliteit
(Staatscourant 2007, nr. 247 met wijzigingen) en de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant
2013 nr. 16675). De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden:

De Streefwaarde grondwater
De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn,
uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem.

De Achtergrondwaarde voor grond
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen zoals die
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt
voor elk bodemgebruik.
Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde bij vaststelling al
was gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR).
De Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater
De interventiewaarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering
optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem.

De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel
humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. De
humaantoxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk Concentration =
SRC humaan) is het gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het zogenaamde Maximaal
Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. Voor de afleiding van de
SRC humaan is uitgegaan van de situatie ‘wonen met tuin’ met een ‘standaard’ gedragspatroon,
waarbij de meest relevante blootstellingsroutes zijn opgenomen. De SRC eco is het gehalte in de
bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige soorten en processen negatieve effecten
kunnen ondervinden (HC50). De laagste van deze twee gehalten is in principe als Interventiewaarde
vastgesteld.
De Interventiewaarden voor landbodems zijn daarom gekoppeld aan de potentiële risico's van een
bodemverontreiniging.

Het gemiddelde van de Achtergrond- en de Interventiewaarde voor grond en het gemiddelde
van de Streef- en Interventiewaarde grondwater (= Tussenwaarde)
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het
algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een rekenkundig
gemiddelde, dat niet rechtstreeks aan een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van
deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, namelijk het aangeven van de noodzaak van een
nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem.

Toetsingswaarden asbest
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm is
vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is bij
vaststelling gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan
asbest (gewogen) lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden
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aangemerkt. Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn
asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest.

Bodemtypecorrectie
Achtergrondwaarden en interventiewaarden met betrekking tot grond zijn getalswaarden die zijn
afgeleid voor de zogenaamde standaardbodem.  De standaardbodem is gedefinieerd als bodem die
25% lutum en 10% organische stof bevat. Toetsing van de gehalten aan geanalyseerde stoffen
vindt plaats na omrekening van de gemeten gehalten naar gehalten in standaardbodem. Deze
omrekening vindt plaats op basis van het lutum- en organische stofgehalte dat voor alle
bodemmonsters is bepaald. De Interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid van de
Interventiewaarden voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. Voor de
interventiewaarde asbest is geen bodemtypecorrectie van toepassing. De toetsingswaarden zijn
opgenomen in tabel 1 in deze bijlage.

Geval van ernstige verontreiniging
Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake indien voor ten minste één stof de gemiddelde
gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van grondverontreiniging, of
100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan
de Interventiewaarde voor landbodems.

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat vóór 1987 is ontstaan, dient te
worden bepaald of de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd aan de hand van een
risico-beoordeling, zoals beschreven in de Circulaire bodemsanering 2013.

Milieuhygiënisch saneringscriterium
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te
worden bepaald of de sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems
dient hiervoor de systematiek van het milieuhygiënisch saneringscriterium te worden gevolgd. Deze
systematiek is beschreven in de Circulaire bodemsanering 2013 en bestaat uit drie stappen. Stap 1
is het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging, de stappen 2 en 3 bestaan uit de
bepaling van de risico’s bij het huidige of toekomstige gebruik. Hierbij is stap 2 een standaard
risicobeoordeling die altijd dient te worden uitgevoerd en is stap 3 een locatiespecifieke
risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan worden uitgevoerd als in stap 2 bepaald is dat sprake
is van onaanvaardbare risico’s maar de standaard risicobeoordeling sluit niet voldoende aan bij de
huidige of toekomstige situatie op de locatie. Stap 3 kan ook worden uitgevoerd als men met
specifieke technieken het risico beter wil bepalen. Als stap 3 is uitgevoerd, is het resultaat van stap
3 bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.

Bij een risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor het
ecosysteem en risico’s voor verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire
bodemsanering 2013 is de methode weergegeven waarmee de risico’s kunnen worden bepaald. Ter
ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het RIVM ontwikkeld.

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging met spoed te worden
uitgevoerd, tenzij is aangetoond dat in de huidige of toekomstige situatie geen sprake is van
onaanvaardbare risico’s. Dan moet aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan:
· Risico’s voor de mens:

° de risico-index totaal, op basis van de MTRoraal en de MTRinhalatoir is kleiner dan 1;
° de TCL wordt niet overschreden;
° mensen ondervinden in de huidige situatie geen aantoonbare hinder (bv huidirritatie of stank)

van de bodemverontreiniging;
· Risico’s voor het ecosysteem

° de toxische druk (TD) over een bepaald oppervlak (afhankelijk van het gebruik van de locatie)
is niet hoger dan 0,25 of 0,65
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° of op basis van ecologische meetmethoden is aangetoond dat geen sprake is van
onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem;

· Risico’s voor verspreiding:
° binnen een straal van 100 m van de interventiewaardecontour in het grondwater is geen

kwetsbaar object aanwezig;
° van een drijflaag en/of een zaklaag waaruit verspreiding plaatsvindt is geen sprake;
° het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen

in gehalten boven de interventiewaarden, is niet groter dan 6.000 m3 of, als het wel groter is
dan 6.000 m3, dient de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met één of meer stoffen
boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 1.000 m3

plaats te vinden.

Saneringstijdstip
Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient met
spoed te worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te
worden weggenomen. Als indicatie voor de termijn waarop de (deel)sanering dient aan te vangen
geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed.

Zorgplicht
Los van het toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, het
zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem
(verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie
wordt hersteld.
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Tabel 1 Toetsingswaarden voor de standaardparameters in grond en grondwater
GROND (mg/kg ds) ONDIEP GRONDWATER (µg/l)

Metalen AW T I S T I
Barium* 190 550 920 50 338 625
cadmium 0,6 6,8 13 0,4 3,2 6
cobalt 15 103 190 20 60 100
koper 40 115 190 15 45 75
kwik 0,15 18,08 36 0,05 0,175 0,3
lood 50 290 530 15 45 75
molybdeen 1,5 191,5 190 5 153 300
nikkel 35 68 100 15 45 75
zink 140 430 720 65 433 800
aromatische verbindingen
benzeen 0,2 0,65 1,1 0,2 15 30
tolueen 0,2 65,1 130 7 504 1000
ethylbenzeen 0,2 55,1 110 4 77 150
xylenen 0,45 8,73 17 0,2 35 70
naftaleen - 0,01 35 70
fenol 0,25 7,13 14 0,2 1000 2000
PAK
PAK 10 bij H<10% 1,5 21 40 - - -
PAK 10 bij H>30% 4,5 62 120 - - -
PAK 10 H>10% en <30% 1,5 21 40 - - ‘--
gechloreerde koolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan 0,2 3,3 6,4 7 204 400
Som cis en trans 1,2dichlooretheen 0,3 0,65 1 0,01 10 20
tetrachlooretheen 0,15 4,8 8,8 0,01 20 40
tetrachloormethaan 0,3 0,5 0,7 0,01 5 10
111-trichloorethaan 0,25 7,6 15 0,01 150 300
112-trichloorethaan 0,3 5,2 10 0,01 65 130
trichlooretheen 0,25 1,4 2,5 24 262 500
chloroform 0,25 2,3 5,6 6 203 400
chloorbenzenen
monochloorbenzeen 0,2 2,6 5 7 94 180
Dichloorbenzenen (som) 2 10,5 19 3 27 50
Overige verontreinigingen
minerale olie (GC) 190 2595 5000 50 325 600
PCB (som 7) 0,02 0,51 1 0,01 0,01 0,01

* Barium wordt alleen getoetst indien sprake is van antropogene bijmenging in de bodem
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Figuur: relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende
beschermings-/ risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen

Figuur: relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen
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Bijlage 7: Kwaliteitsborging Sweco



Kwaliteitsborging 

 

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar 

opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland 

B.V. over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de 

medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en 

diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 

 

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De 

kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten 

bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de 

kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten 

de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, 

monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / 

initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende 

bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.  

 

De kwaliteit van de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van 

bodembeheer wordt op de volgende manieren gewaarborgd: 

 

 

NEN-EN-ISO 9001 

Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm 

geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, 

die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel 

randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 

  

 

NEN-EN-ISO 14001 

Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm 

geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij 

de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten 

daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

  
 SIKB 

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 

overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te 

verhogen. Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor: 

 het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000); 

 het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 

 milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). 

Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. In rapportages wordt aangegeven of 

het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens 

erkenning zijn uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en. 

 

 

VKB 

Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging 

van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies 

door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en 

certificatie. De advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van 

deze vereniging. 

  
 Milieukundig laboratoriumonderzoek 

De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig 

laboratoriumonderzoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-

ISO/IEC 17025. 

  

ARBO en VGM 

Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en 

milieu gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook 

de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord. 

 

http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
BPD Ontwikkeling BV (hierna BPD) is voornemens om het plan “Delvers Duin” te
ontwikkelen. Het plan is circa 10 hectare groot en omvat 162 woningen.

Omdat de herinrichting van het gebied in strijd is met het vigerende bestemmingsplan is een
herziening van het bestemmingsplan voor het gehele projectgebied noodzakelijk. Op grond
van het Besluit ruimtelijke ordening is het verplicht om een watertoets uit te voeren bij het
wijzigen van een bestemmingsplan. Met de watertoets vindt vroegtijdige afstemming plaats
tussen waterbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de
initiatiefnemer.

In een aantal overleggen heeft afstemming plaatsgevonden tussen HHNK en de
initiatiefnemers.

1.2 Doel
De watertoets heeft de volgende doelen:
· De ontwerprichtlijnen, kansen en knelpunten ten aanzien van het thema water voor de

gebiedsontwikkeling Delvers Duin.
· Voorkomen van negatieve effecten voor de waterhuishouding.
· Achtergronddocument ten behoeve van de waterparagraaf in het bestemmingsplan.

1.3 Overleg
Voor het plan Delvers Duin is met het HHNK overleg gevoerd op 28-09-2016 en 25-04-
2017. Op basis van dit overleg zijn de aandachtspunten voor het toekomstige watersysteem
duidelijk geworden. De aandachtspunten betreffen:
· De detailontwatering aan de achterzijde van de bestaande woningen Herenweg.
· De grondwaterhuishouding in het plangebied.
· De benodigde waterberging conform de richtlijn van HHNK (Beleidsregels 'Compensatie

verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging').

Na bovengenoemd overleg zijn inmetingen in het plangebied verricht om de
detailontwatering goed in beeld te krijgen en heeft overleg plaatsgevonden met de
gemeente Bergen en ingenieursbureau Wareco aangaande de grondwaterhuishouding in
het plangebied. Ook zijn er peilbuizen geplaatst om meer inzicht te verkrijgen in de lokale
grondwaterhuishouding. De resultaten hiervan zijn tevens opgenomen in deze watertoets.
De grondwaterhuishouding is van belang en maatgevend voor de toekomstige inrichting van
het watersysteem van Delvers Duin.

Op 6 januari 2021 is met het HHNK en BPD overleg gevoerd over de watertoets Delvers
D02, welke is afgerond op 15 januari 2018. In dit overleg is de nieuwe inrichtingsplan van
het ontwikkelingsgebied besproken. Wijzigingen ter aanvulling op deze watertoets is in het
overleg besproken.
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie beschreven, inclusief
hoogteligging, bodemopbouw en geohydrologie (grondwaterhuishouding). In hoofdstuk 3
wordt ingegaan op de toekomstige situatie aan de hand van voorgenoemde thema’s.
Hoofdstuk 4 bevat de conclusies.
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2 Huidige situatie
2.1 Ligging plangebied
Het plangebied Delvers Duin te Egmond aan de Hoef is gelegen tussen de duinen aan de
westzijde en het poldergebied ten oosten van het plangebied, zie figuur 2.1. Het gebied van
circa 10ha is voor het grootste deel in gebruik als grasland of bollenteelt.

Figuur 2-1: Ligging plangebied Delvers Duin te Egmond aan de Hoef

2.2 Hoogteligging en bodemopbouw
Gegevens over de hoogteligging zijn afkomstig uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland
en de inmeting van het gebied. Informatie met betrekking tot de bodemopbouw en
geohydrologie zijn afgeleid uit het DinoLoket van TNO.

Hoogteligging
De hoogteligging van het plangebied kenmerkt zich door een aflopend maaiveld vanuit het
westen (duinen) richting het oosten van circa NAP +4,7 m naar NAP +2,5m. Zie ook de drie
hoogteprofielen in bijlage 2, genomen tijdens de inmeting d.d. 07-12-2016.
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Figuur 2-2:  Hoogteligging plangebied (bron:AHN2) en de locatie van de 3 dwarsprofielen (zie
bijlage 2)

Bodemopbouw
De huidige bodemopbouw kenmerkt zich door een zandige opbouw. Op circa NAP -18 á -19
meter diepte begint de (zanderige) klei. In de zandige opbouw is mogelijk veen aanwezig
(circa NAP -10 m).

De geologische eenheid van het gebied is als volgt. Tot circa NAP -1,0m bevindt zich de
Formatie van Naaldwijk - Laagpakket van Schoorl. Hieronder tot circa NAP -13,0m bevindt
zich de Formatie van Naaldwijk -  Laagpakket van Zandvoort. Verder naar beneden bevindt
zich de Formatie van Naaldwijk – Laagpakket van Wormer, Laag van Bergen.
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Figuur 2-3:  Bodemopbouw (Bron: GeoTOP v1.3)

2.3 Watersysteem
Uit gegevens van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) blijkt dat er een
ondergrens in het gebied gehanteerd wordt voor het oppervlaktewaterpeil van NAP +1,55
m, zie figuur 2.4. Het plangebied watert (middels een aantal stuwen) onder vrij verval af. De
afvoer van het oppervlaktewater vindt plaats richting het peilgebied met een peil van NAP -
0,13 m. Het actief peilbeheer in het plangebied wordt uitgevoerd door lokale bollentelers.
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Figuur 2-4:  Oppervlaktewaterpeilen in de omgeving plangebied. Rode pijlen geven afvoerrichting
aan. De kunstwerken in het gebied (duiker, stuw, pomp) staan aangegeven.

Tijdens het veldbezoek d.d. 21 juni 2016 is een inventarisatie gedaan van de aanwezige
kunstwerken in het plangebied (zie figuur 2.5). In en naast het plangebied zijn twee pompen
aanwezig. Eén pomp (1) is gesitueerd in de westelijke hoek, net buiten het plangebied.
Deze pomp onttrekt grondwater, waarna het opgepompte water afstroomt, onder vrij verval
middels een aantal stuwen, naar lager gelegen grond. Aan de noordrand van het
plangebied ligt een watergang langs de duinrand. In deze watergang is een pomp (2)
aanwezig die het water kan opmalen. Deze watergang is in gebruik om de drains van het
bollenperceel aan de noordzijde te voorzien van water. In de oost-west georiënteerde
watergang zijn een aantal stuwen aangebracht. Hiermee kan aan de zuidzijde van het
bollenperceel het water vastgehouden worden.

Zonder het opgepompte water vallen de greppels droog. In de winterperiode stijgen de
grondwaterstanden en zullen de aanwezige greppels langs de duinen (Delverspad) een
afvoerende functie hebben voor drangwater uit de hoger gelegen duinen en een
ontwaterende functie voor de gronden in het plangebied zelf. Dit water dient afgevoerd te
worden door het plangebied naar het oosten, alwaar het water afstroomt naar het
polderwater. Voordat het water onder de Herenweg wordt afgevoerd, is een stuw
aangebracht. De hoogte van de stuw is afgesteld op NAP +0,81 m en heeft een breedte van

NAP 1,55m

NAP -0,5m

NAP -0,13m

NAP -0,2m

NAP 1,80m

Duiker Ø300
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0,8 meter (hhnk.lizard.net). Daarna stroomt het water door een duiker met een diameter van
300 mm en een lengte van circa 120 m.

De maten van de overige kunstwerken in het plangebied zijn in bijlage 2 op de inmeting
aangegeven.

Figuur 2-5:  Grondwaterstand en ontwatering ter hoogte van 11 peilbuizen uit het veldwerk op 22
mei 2017.

De grondwaterstand in het plangebied loopt af naar het oosten, evenals het maaiveld. De
ontwatering echter is aan de noordzijde, ter hoogte van het bollenperceel, gemiddeld 0,5 m
en ten zuiden gemiddeld 1,0 m. De ontwatering op het bollenperceel wordt beïnvloed door
de grondwaterpomp en de aanwezige drains waarmee een hoger grondwaterpeil wordt
gerealiseerd.

Uit de eenmalige grondwaterstandsmetingen nabij de bestaande bebouwing blijkt dat de
ontwatering in het gebied circa 1 m is. Dit komt overeen met de bodemdiepte van de
greppel. In de droge tijd neemt de ontwatering in het gebied mogelijk nog wat verder toe. De
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verwachting is dat de greppel nabij de bestaande bebouwing gedurende de natte periode
periodiek grondwater afvoert.

Grondwatermeetnet
Vanwege het maatgevende belang van de grondwaterhuishouding voor de toekomstige
inrichting van het watersysteem van Delvers Duin, zijn de gegevens uit het
grondwatermeetnet (figuur 2.6) en het grondwatermodel van de gemeente Bergen nader
bekeken. De bijbehorende kaartbeelden zijn opgenomen in de bijlage 1.

Figuur 2-6:  Grondwaterstand Herenweg 200-202 peilbuis

Uit de gegevens van het grondwatermeetnet van de gemeente Bergen blijkt dat in peilbuis
KK58M gedurende periodes met hoge grondwaterstanden (natte periode) een ontwatering
van 1,1 meter (21-11-2016) aanwezig is. Ten tijde van het veldwerk (22-5-2017) is de
ontwatering ingeschat op circa 1,5 m (gws NAP 1,5 m). Het grondwaterniveau ligt op de
Herenweg op deze dag ongeveer een halve meter lager dan het grondwaterniveau aan de
westzijde van de woningen.

Grondwatermodel
Het grondwatermodel van de gemeente Bergen is doorgerekend voor een natte en droge
periode voor het plangebied. Op twee plekken zijn de modelresultaten vergeleken met de
maaiveldgegevens. Ter hoogte van de greppel langs de Herenweg (dwarsprofiel 1) is in de
natte situatie de gemodelleerde grondwaterstand gemiddeld NAP +1,8 m en in de droge
situatie NAP +1,5 m. Op dwarsprofiel 1 is een greppelbodemdiepte aangegeven van NAP
+1,4 m. De bodem van de greppel ligt onder de gemodelleerde hoge en lage
grondwaterstand.

In het midden van het plangebied is het maaiveld NAP +3,5 m. Uit de resultaten van het
grondwatermodel blijkt op deze locatie een hoge grondwaterstand rond de NAP +3,0 m en
een lage grondwaterstand rond de NAP +2,5 m. De ontwatering varieert van 0,5 tot 1 meter.
Uit profiel 3 blijkt dat hier een grondwaterstand optreedt op 7-12-2016 van NAP +2,24 m.
Dan vindt er geen afvoer van opgepompt grondwater plaats, maar waarschijnlijk wel van
grondwater van de percelen en drangwater.

Op basis van bovenstaande vergelijking is het vermoeden dat de grondwaterstand in de
modelresultaten hoger ligt dan op basis van de metingen verwacht wordt. Aangenomen
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wordt dat de grondwaterstand structureel lager ligt, waardoor infiltratie in het gebied
mogelijk is.

2.4 Waterkering
Het plangebied is niet aan een waterkering gelegen. Noch is het plangebied gelegen in de
beschermingszone van de nabij gelegen Primaire waterkering (zanderige kust).

2.5 Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud aan het watersysteem wordt in de huidige situatie uitgevoerd door
de eigenaren en de pachter. HHNK voert geen actief waterbeheer in het plangebied. Het
watersysteem is ingericht om het grondwater uit de duinen af te voeren en het
grondwaterpeil op de percelen in te stellen. De greppels op de grens tussen het agrarisch
gebied en de bestaande bebouwing dienen, naast het instellen van de ontwatering, als
afvoer van grondwater in natte periodes. Hierdoor treedt er geen grondwateroverlast op ter
hoogte van de bestaande woningen.
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3 Toekomstige situatie
3.1 Ontwikkeling
BPD Ontwikkeling BV is voornemens om het plan “Delvers Duin” te ontwikkelen. Het plan is
circa 10ha groot en omvat 162 woningen. Op een aantal locaties worden ondergrondse
containers voorzien (geen parkeergarage).

Figuur 3-1:  Stedenbouwkundig schetsontwerp Delvers Duin (versie 04-01-2021) met kwelsloot A en
B en de aan te brengen dam in de bestaande kwelsloot (rode lijn)

Bij de ontwikkeling van het plangebied wordt de aanwezige drainage verwijderd. Het
bollenperceel aan de westzijde van het plangebied blijft (voorlopig) de huidige functie
behouden.

3.2 Waterhuishouding
Het plangebied wordt dusdanig ingericht dat de neerslag die in het gebied valt (en het
opgevangen kwelwater uit de duinen) infiltreert in de bodem. Hierdoor wordt geen afvoer
gerealiseerd vanuit het plangebied gedurende neerslag. Wel blijft de mogelijkheid bestaan
om in extreme situaties het overtollige regenwater af te voeren naar de polder via de afvoer

A

B
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onder de Herenweg. Dit is een situatie met een bui die groter is dan T=100 of 79 mm (in
een dag), conform de beleidsregels van HHNK.

Als gevolg van de functieverandering van de huidige percelen wordt het watersysteem
aangepast. Dit heeft gevolgen voor de kunstwerken, afvoer (greppels), ontwatering en
berging in het plangebied.

Kunstwerken
Pomp 1 loost het opgepompte grondwater in de greppel (A). Dit water is nodig voor de
bollenteelt op het perceel ten westen van het plangebied (Zie Figuur 3-1). Op dit perceel is
hoogstwaarschijnlijk drainage aanwezig welke gevoed kan worden middels het opzetten van
het waterpeil in greppel A. Het opgepompte water kan door de drains het grondwater op het
perceel aanvullen via de gestuwde waterloop. Voor dit perceel dient de afvoer te blijven
bestaan.

Het opvoer/doorvoerpomp met nummer 2 wordt verwijderd en op deze locatie wordt een
peilscheiding (dam) aangebracht. De greppel (B) kan daarna onder vrij verval het
opgevangen drangwater afvoeren naar het oosten.

De overige kunstwerken in het gebied, zoals duikers en stuwen, die op de grens met andere
percelen liggen, worden in overleg met de eigenaren van de omliggende percelen
verwijderd. De kunstwerken in de centrale afvoergreppel wordt verwijderd en de greppel
gedempt.

Afvoer water
Door het opheffen van de bollenteelt in het plangebied kan een groot deel van de
aanwezige greppels in het plangebied worden gedempt, inclusief de centrale afvoergreppel
(zie Figuur 3-2). De functie van de greppels om de omliggende percelen vochtig te houden
en overtollig (opgepompt) water af te voeren, is in de toekomstige situatie niet meer nodig.
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Figuur 3-2:  Huidig (groen/blauw) en toekomstig (blauw) watergang/greppel. Watergang in het
gebied binnen stippellijn word gehandhaafd (duinrel).

Het drangwater uit de duinen wordt opgevangen met de greppel langs de duinen (waarbij
wordt opgemerkt dat greppel A geen onderdeel uitmaakt van het plangebied). Het
overtollige water in de greppel A stort over naar het plangebied via een stuw naar niveau 1.
Het drangwater in greppel B wordt afgevoerd naar de Herenweg.

Ontwatering
Uit de meetgegevens blijkt dat de ontwatering in het plangebied, tijdens het veldwerk in mei,
gemiddeld 1 m bedraagt. Dit betekent dat in deze situatie de greppels geen grondwater
afvoeren (uit de inmeting is ook gebleken dat de greppels niet watervoerend zijn). De
verwachting is dat de greppels dit gedurende de droge periode niet en gedurende de natte
periode wel doen. Daarom dient de ontwatering in het gebied geregeld te worden door de
aanleg van DIT-riolering onder de wegen en het ophogen van het maaiveld ter hoogte van
de woningen. Tevens worden de greppels op de zuid- en oostgrens van het plangebied
gehandhaafd (in overleg met HHNK 6 januari 2021). De greppels aan de zuid- en oostgrens
krijgen een duinrel functie. De greppels krijgen daarmee een ontwateringsfunctie en moeten
altijd bereikbaar blijven voor de gemeente.

Naast de ontwaterende functie biedt de aanleg van DIT-riolering de mogelijkheid om
verharding aan te sluiten. Daarmee kan het water dat van het naastgelegen verhard
oppervlak afstroomt getransporteerd worden naar bijvoorbeeld de waterberging. Gedurende
droge periodes kan de DIT-riolering als berging en als infiltratiemedium gebuikt worden. De
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exacte ligging van de DIT-riolering dient in een later stadium bepaald te worden. Of de DIT-
riolering onder of boven het grondwaterpeil komt te liggen moet uit verdere
veldwerkzaamheden volgen (peilbuizen in een verder onderzoek plaatsen wanneer de
pompen uit staan).

Bergingsgebied
In het nieuwe plan worden delen van het gebied, ten opzichte van het maaiveld, verlaagd
aangelegd (bergingsgebied). Dit gebied is als arcering opgenomen in het bestemmingsplan.

Figuur 3-3: Watersysteem op hoofdlijnen met watergangen/greppels (blauwe stippellijn), stuw
(zwarte vierkant), pomp (zwarte cirkel), duiker/brug (zwarte driehoek), DIT-riool (paarse lijn), vier
niveaus met eigen bodemdiepte verlaging en bergingsgebied (grijs)

Om de infiltratie mogelijk te maken, wordt een bergingsgebied aangelegd om de bebouwing
heen. In Figuur 3-3 staat nu een gebied aangegeven van maximaal circa 15.000 m2. Dit
bergingsgebied kent 4 niveaus die aflopen met het bestaande maaiveld van west naar oost.
1. Het eerste niveau (N1: ca. 5.000 m2) ligt westelijk in het gebied en dient als opvang van

drangwater en berging voor overtollig water uit de afvoergreppel A. Mogelijk is in dit
gebied ruimte voor een grondwater gevoede waterplas.

2. Het tweede niveau (N2: ca. 4.000 m2) bevat de berging voor het zuidelijk deel van het
plangebied. Deze berging wordt bij stevige buien gevoed door oppervlakkig

A

B
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dakoppervlak via DIT-riolering, afstromende neerslag en eventueel water dat overstort
vanuit niveau 1.

3. Het derde niveau (N3: ca. 5.000 m2) bevat de berging voor het middendeel van het
plangebied. Deze berging wordt bij stevige buien gevoed door oppervlakkig
dakoppervlak via DIT-riolering, afstromende neerslag en eventueel water dat overstort
vanuit niveau 2.

4. Het vierde niveau (N4: ca. 1.000 m2) is de verbinding met de overstortmogelijkheid naar
de polder. Dit gebied dient als extra berging voor overstortend water vanuit niveau 3. In
extreme situaties (>T=100) is de mogelijkheid aanwezig om de neerslag af te voeren
naar de polder. Dit gaat over het plangebied en het bollengebied dat nog tijdelijk in
gebruik is.

De exacte oppervlakken kunnen bepaald worden aan de hand van het definitieve
stedenbouwkundig ontwerp en een inschatting van de berging van het drangwater.

De hoogteligging van de niveaus wordt in een later stadium bepaald. Om de niveaus te
regelen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke hoogtes en natuurlijke overgangen in het
maaiveld. De overgangen tussen de bergingsgebieden worden gemarkeerd met
bijvoorbeeld blokken steen. Tevens dienen de laagste delen in de berging goed bereikbaar
te zijn voor onderhoud.

Beleid watercompensatie verhardingstoename
Door toename van verhard oppervlak wordt het regenwater sneller afgevoerd, waardoor de
werking van het ontvangende oppervlaktewatersysteem negatief wordt beïnvloed met
snellere en hogere peilstijgingen en afvoer. Om een goed functionerend watersysteem te
garanderen en te behouden is er een compensatieplicht voor de toename van het verhard
oppervlak.

In de Keur staat dat er compensatieplicht geldt in de volgende gevallen;
· 10% watercompensatie van de toename in verhard oppervlak, wanneer er meer dan

800m2 en minder dan 2.000m2 verhard oppervlak wordt aangebracht.
· Maatwerkberekening bij verhardingstoename boven de 2.000m2.

Voor dit plan is gekozen om gebruik te maken van een alternatieve vorm van waterberging.
Hiervoor zijn beleidsregels van HHNK van toepassing. De waterberging wordt aangelegd
middels een verlaging in het maaiveld met de capaciteit van de neerslag die op het
dakoppervlak en het openbaar verhard oppervlak valt. In het document “Beleidsregels
'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'” (HHNK,
2015) is aangegeven dat bij alternatieve waterberging, een bui van 79 mm in 24 uur
afgevoerd en geborgen moet worden. Voor de afvoer geldt de norm 8 m³/min/100 ha (is
gelijk aan 11,5 mm/etmaal) en de rest dient geborgen en geïnfiltreerd te worden in het
gebied. Voor dit plangebied is er gekozen voor een infiltratiesysteem (waterberging middels
bergingsgebieden). In de berekening is geen rekening gehouden met de infiltrerende
capaciteit van de DIT riolering en de berging).

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd;
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· De neerslag in het gebied wordt volledig in het gebied geborgen bij een T=100 bui. Er
vindt tijdens de neerslag geen afvoer plaatsvindt. In werkelijkheid is er wel infiltratie
(afvoer) in de in de bodem (berging) gedurende de neerslag gebeurtenis, welke
afhankelijk is van de grondwaterstand.

· Het dakoppervlak en verhard oppervlak in het openbaar gebied is aangesloten op de
DIT-riolering of regenwaterriolering en voert af richting het bergingsgebied. Dit is het
oppervlak dat geborgen dient te worden in het bergingsgebied.

· De verharding op particulier terrein (tuinen, tuinhuisjes) is niet aangesloten op de afvoer
en infiltreert plaatselijk.

· De oppervlakverdeling van het Stedenbouwkundig plan Delvers Duin (versie 21-04-
2017) is aangehouden voor de toekomstige oppervlakverdeling.

Berekening oppervlakken
Voor het plangebied is een berekening gemaakt van de oppervlakken van verhard,
onverhard en open water in de huidige situatie, zie tabel 3.1. Voor de huidige situatie is de
BGT en de uitgevoerde inmeting aangehouden. Voor de toekomstige situatie is het
Stedenbouwkundig plan Delvers Duin (versie 21-04-2017, in overleg met HHNK 6 januari
2021) aangehouden. Zie bijlage 3 voor een uitwerking van de toekomstige oppervlakken.

Tabel 3.1: Oppervlakteanalyse plangebied
Oppervlak Huidige situatie

[m2]
Toekomstige situatie

[m2]
Toe-/afname

[m2]
Verhard (dak) 0 9.950 9.950
Verhard (openbaar) 0 13.750 13.750
Onverhard (groen) 94.325 70.430 -23.895
Greppel (water) 2.925 1.805 -1.120

Totaal 97.250 97.250

In de toekomstige situatie neemt de verharding toe met circa 23.700 m2. De neerslag op dit
oppervlak wordt afgevoerd middels greppels of regenwaterriool naar het bergingsgebied. De
capaciteit van het bergingsgebied dient voor het opvangen van de neerslag circa 1.873 m3

aan water te kunnen bergen. Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de
infiltrerende capaciteit van de DIT-riolering en de berging (worst case benadering). Bij een
gemiddelde bergingsdiepte van 0,5 meter van het bergingsgebied, is minimaal een
oppervlak benodigd van 3.745 m2.

Daarnaast wordt er 1.120 m2 aan greppeloppervlak gedempt. Vanwege het opnieuw
inrichten van het gehele perceel en het instellen van een nieuw watersysteem binnen het
gehele plangebied (gebaseerd op infiltratie) wordt gesteld dat deze demping niet behoeft te
worden gecompenseerd.

De potentiele capaciteit van de bergingsgebieden (N2, N3 en N4, de gebieden  waar ook
daadwerkelijk afstromend regenwater van verhard oppervlak wordt geborgen) is 10.000 m2.
Stel hier kan tijdelijk een waterschijf van 0,5 m worden geborgen. Dan kan er in totaal 5.000
m3 (10.000 * 0,5) worden geborgen. De maximale behoefte aan berging bij een bui van 79
mm/24 uur is 1.873 m3 of 3.745 m2 (bij 0,5 m bergingsdiepte). Hiermee is in het plan
voldoende ruimte om waterberging en infiltratie te faciliteren.
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Aanvullend dient de berging ingericht te worden voor het opslaan van het overtollige water
uit het omliggende watersysteem. Hierbij stroomt het overtollige water van het te handhaven
westelijke bollenperceel naar de waterberging (zie Figuur 3-3). Dit geldt tevens voor het
eventuele drangwater. Nader onderzoek is benodigd om in de berging rekening te houden
met deze toestroom van water. Dit maakt onderdeel uit van het vervolgonderzoek.

Waterkwaliteit
Doordat er geen permanent open water wordt gerealiseerd, is er geen directe
waterkwaliteitsopgave. Wel dient in het ontwerp rekening gehouden te worden met het
voorkomen van ‘snipper-blauw’ (vijvers met stilstaand water, geïsoleerde slootjes e.d.).
Tevens dient het gebruik van koperen, loden of zinken dakbedekking en chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen voorkomen te worden.

3.3 Riolering
Stelselkeuze en afvoer afvalwater
Voor de berekening van de toename van de afvalwaterproductie wordt rekening gehouden
met 3 inwoners per woning (162 stuks) en een productie van 12 l/i.e./h. De
afvalwaterproductie bedraagt 3 i.e.’s * 162 woningen * 12 l/uur = 5,83 m³/uur.

Omgang met regenwater
De zandbodem en grondwaterhuishouding leent zich uitstekend voor infiltratie van
hemelwater. Regenwater dat afstroomt van daken en verhardingen kan direct infiltreren in
de bodem. De gemeente Bergen heeft jarenlange ervaring met infiltreren van regenwater bij
nieuwe ontwikkelingen en afkoppeling van regenwater van bestaande woonwijken. Hierbij
zijn verschillende manieren toegepast:
· Infiltratiekratten (met bladafscheider en zandvangput).
· Drainageleidingen (in zandgrond) met uitstroompunt in lager gelegen gedeelte van het

plan.

Daarnaast kan het afstromende regenwater op verschillende manieren worden behandeld:
· Opslag in regentonnen op private terreinen.
· Afvoer via particulieren infiltratieputten / infiltratiekratten. In dit geval wordt er dan geen

regenwaterstelsel in openbaar gebied gerealiseerd.
· Afvoer via een openbaar infiltratie transport stelsel waarbij uitlaten (benodigd voor

piekafvoeren) aanwezig zijn in lager gelegen gedeeltes van het plan.
· Afvoer via een regenwaterstelsel waarbij het regenwater wordt afgevoerd naar het lager

gelegen deel van het plan (de natuurzone): zie paragraaf 3.2. Alhier kan het
afstromende regenwater infiltreren. Hierbij heeft het afstromende regenwater tevens tot
doel voor het in standhouden van de vochtige (met bijbehorende natuurtype en
vegetatietype) lagere delen van het plan.

· Afvoer van verhardingen in de berm. Het regenwater stroomt via de weg / verharding
direct in de berm. Belangrijk hierbij is dat in het plan geen hoge kantopsluitingen worden
gebruikt.

Bij het toepassen van infiltratievoorzieningen is onderhoud een extra aandachtspunt. Dit
dient goed mogelijk te zijn. Daar waar wordt gekozen voor lokale infiltratie in bermen,
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tuinen, etc. is feitelijk geen bergingscapaciteit / infiltratiecapaciteit meer benodigd in de
natuurzone. Dit kan dan worden verdisconteerd met de berekende maximale hoeveelheid
bergingscapaciteit uit paragraaf 3.2 bij de aanvraag van de watervergunning.

3.4 Beheer en onderhoud
In het plan wordt geen permanent open water gerealiseerd. Tijdelijk kan er water in de
waterberging aanwezig zijn. Bij het stromen van water door de berging worden er fijne
deeltjes meegenomen door het water. Deze deeltjes hopen op als slib in de laagste delen.
Om de infiltratiecapaciteit te behouden dient de waterberging onderhouden en beheert te
worden. Dit dient te worden afgestemd met de gemeente Bergen.

De doorlatende verharding maakt geen deel uit van de watercompensatie. Het toepassen
van doorlatende verharding is een ambitie van de gemeente. Dit is een extra maatregel om
infiltratie te bevorderen. Indien dit wordt toegepast dient het geïntegreerd te worden in het
onderhoudsplan van de gemeente.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
Hieronder staan de voornaamste conclusies puntsgewijs benoemd:
· In de watertoets zijn de hoofdprincipes voor de toekomstige waterhuishouding van het

plangebied uitgewerkt. Er wordt gekozen binnen het plangebied voor een watersysteem
gebaseerd op infiltratie en zonder afvoer naar het poldersysteem.

· Op basis van het verkavelingsplan blijkt uit de oppervlakteanalyse dat er een
verhardingstoename optreedt in het gebied. Echter, door rekening te houden met
voldoende oppervlak voor infiltratie en berging van versneld afstromend regenwater, is
de benodigde watercompensatie geborgd.

· Aandachtspunt is de watervoerende greppel aan de zijde van het plangebied langs de
bestaande woningen. Voorstel is om op de plek van deze greppel een drainerende
voorziening (mogelijk in de vorm van een DIT-riolering) aan te brengen. In overleg met
het HHNK op 6 januari 2020 is naar voren gekomen dat de greppel een duinrel functie
krijgt en daarmee gehandhaafd gaat worden. HHNK heeft voorkeur voor een geheel
openwater systeem.

· Nader onderzoek is benodigd of het noordelijke perceel (boven greppel B, zie figuur 3.3)
gebruik maakt van het opgepompte grondwater.

· Beheer en onderhoud moet nader bestudeerd worden en wordt geverifieerd in een
toekomstig waterhuishoudingsplan.

· Voor de berekening van de toename van de afvalwaterproductie wordt rekening
gehouden met 3 inwoners per woning (162 stuks) en een productie van 12 l/i.e./h.
De afvalwaterproductie bedraagt 3 i.e.’s * 162 woningen * 12 l/uur = 5,83 m³/uur.

4.2 Aanbevelingen
In de watertoets zijn hoofdprincipes voor de toekomstige waterhuishouding uitgewerkt. Het
stedenbouwkundig plan is tevens een schetsontwerp. Ten tijde van het vaststellen van het
bestemmingplan, wordt het stedenbouwkundig plan nader uitgewerkt. In deze fase dient de
uitwerking van het waterhuishoudkundige plan gelijktijdig op te lopen met de uitwerking van
het stedenbouwkundig plan. Op deze manier wordt de aanvoer van overtollig water naar de
bergingslocatie, de inrichting van de bergingslocatie en de infiltrerende werking goed
geïntegreerd in het plan.

Geadviseerd wordt om in de peilbuizen uit het veldwerk metingen te verrichten ten aanzien
van het bepalen van de optredende grondwaterstand. In de huidige situatie is invloed
zichtbaar van het opgepompte grondwater en de aanwezige drainage. Door het monitoren
van het grondwater kunnen de effecten van het verwijderen van de drainage en het
aanpassen van het pompdebiet inzichtelijk worden gemaakt.

Geadviseerd wordt om veldwerk uit te voeren voor het bepalen van de infiltrerende
capaciteiten van de bodem. Aangezien het infiltreren van neerslag moet kunnen
plaatsvinden is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat de horizontale en verticale
infiltratiecapaciteit is op meerdere plekken in het gebied.



Bijlage 1 - Resultaten grondwatermodel Bergen





Bijlage 2 – Inmeting en profielen d.d. 07-12-2016







Bijlage 3 - Oppervlakteverdeling toekomstig

Oppervlakverdeling toekomstig; water (blauw), dak (oranje), openbare verharding (rood)
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Samenvatting 

 

In opdracht van BPD en Bouwbedrijf Ory heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch onder-

zoek uitgevoerd voor de locatie Delvers Duin te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen NH). 

Hier worden woningen en natuur ontwikkeld. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek. 

 

Het plangebied is gelegen op de Westelijke Kennemer Strandwal. Hier kan bewoning hebben 

plaatsgevonden vanaf de IJzertijd. Uit een waarneming in het omgeving van het plangebied 

blijkt dat in ieder geval vanaf de Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen mensen aanwezig wa-

ren. Uit deze periodes kunnen nederzettingssporen, maar ook akkers of graven worden aange-

troffen. De omvang hiervan is niet bekend. Vondsten kunnen worden gedaan vanaf het maai-

veld, maar het is ook mogelijk dat deze door overstuiving en het opbrengen van humeus materi-

aal dieper zijn gelegen.  

 

Rond 1500 heeft in het zuidelijk deel van het plangebied mogelijk kasteel Rodenburg gelegen. 

De locatie hiervan is aangemerkt als archeologisch waardevol terrein. Wellicht kunnen nog fun-

deringen worden aangetroffen direct onder het maaiveld.  

 

Hoewel de verwachting voor archeologische waarden vanaf de IJzertijd hoog is, dient rekening 

te worden gehouden met omvangrijke bodemverstoring. Dit kan zijn gebeurd door omzetting 

van de grond door bollenteelt en door de bouw en ontmanteling van een asielzoekerscentrum in 

het zuidelijk deel van het plangebied. Het toponiem van de locatie (Delvers Duin) doet vermoe-

den dat hier is gegraven. Of en tot hoe diep de bodem daadwerkelijk is verstoord, is niet be-

kend. 

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt voor het plangebied geadviseerd 

een verkennend booronderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de 

archeologische verwachting en het in kaart brengen van (de mate van gaafheid) van de bodem-

opbouw.  

 

Er wordt geadviseerd met betrekking tot de resultaten van het onderzoek en deze aanbeveling 

contact op te nemen met de bevoegde overheid (gemeente Bergen NH). 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van BPD  Ory Bouwbedrijf en heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch 

onder- zoek uitgevoerd voor de locatie Delvers Duin te Egmond aan den Hoef. Het onderzoek 

bestaat uit een bureauonderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een 

nader ad- vies gegeven met betrekking tot de noodzaak van eventueel archeologisch 

vervolgonderzoek en, indien dit het geval is, in welke vorm dit zou moeten worden uitgevoerd.  

 

Sweco beschikt over een eigen opgravingsvergunning afgegeven door de Rijksdienst voor Cul-

tureel Erfgoed (RCE). De archeologische werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstem-

ming met de Kwaliteitsnorm van de Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0). 

 

Administratieve gegevens 

Projectnaam 

Uitvoerder 

Archeologisch onderzoek Delvers Duin 

Sweco Nederland B.V. 

Provincie Noord-Holland 

Gemeente Bergen NH 

Plaats Egmond aan den Hoef 

Toponiem Delvers Duin 

Kaartbladnummer 19W 

x/y-coördinaten N x:104858                /                 y: 515285 

O x:105059                /  y: 515147 

Z x:104917                /  y: 514880 

W x:104907                /                 y: 515173 

Onderzoeksmeldingsnummer 4021596100 

Archis monumentnummer 13874 

Archis waarnemingsnummer 23225 

Oppervlakte plangebied 9,5 ha 

Huidig grondgebruik agrarisch gebied (noordelijk deel) en braakliggend (zuidelijk deel) 

Geomorfologie afgegraven en/of geëgaliseerde duinen en strandwallen (eenheid 2M49) 

Bodem kalkhoudende eerdgronden (eenheid EZ50A) 

Archeoregio Hollands duingebied 

Hoogteligging ca. 2,7 (oost) tot 4 m (west) NAP 

 
1.2 Ligging en gebruik plangebied 

Het plangebied betreft een locatie die lokaal bekend staat als Delvers Duin en is gelegen aan 

de Herenweg te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen-NH). De exacte locatie van het plan-

gebied wordt weergegeven in Bijlage 1.  
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1.2.1 Huidig gebruik van het plangebied 

Het plangebied is momenteel deels braakliggend en deels in gebruik als agrarisch gebied, on-

der andere bollenteelt. Er staat geen bebouwing. In deze fase van het onderzoek zijn geen 

KLIC-gegevens bekend.  

 
1.2.2 Toekomstig gebruik van het plangebied 

In het zuidelijk deel van het plangebied zullen maximaal 150 woningen worden gerealiseerd. In 

het noordelijk deel wordt een natuurgebied ontwikkeld. Het is op dit moment nog niet bekend tot 

welke diepte de bodem verstoord zal worden, maar het is aannemelijk dat dit dieper dan 40 cm 

–mv zal zijn. 

 
1.3 Onderzoeksdoel 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure. De opdrachtge-

ver is van plan in het plangebied Delvers Duin woningbouw en natuur te realiseren. De bodem-

ingrepen die gepaard gaan met de geplande realisatie zullen eventueel aanwezige archeolo-

gische resten verstoren en/of vernietigen. Derhalve dienen voorafgaand aan de werkzaamhe-

den de archeologische waarden binnen het plangebied in kaart te worden gebracht. 

 
1.4 Onderzoeksvragen 

Ten behoeve van het onderzoek zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld: 

 

- Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig? Zo ja, waaruit be-

staan deze en uit welke perioden? 

 

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 

- Worden de mogelijk archeologische waarden bedreigd door de geplande bodemingre-

pen? 

- Is het plangebied voldoende onderzocht?  

 Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen 

tot een selectiebesluit?  

 Zo ja, welk selectiebesluit kan worden genomen (vrijgeven, opgraven, begelei-

den)? 

 
1.5 Leeswijzer 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Ar-

cheologie (KNA-specificatie VS05). Allereerst is in hoofdstuk 2 de genese van het landschap 

beschreven. In hoofdstuk 3 worden de bekende archeologische waarden behandeld. Op basis 

van deze beide hoofdstukken is in hoofdstuk 4 een specifiek verwachtingsmodel is opgesteld. In 

hoofdstuk 5 wordt een evaluatie gegeven van die resultaten en een advies voor eventueel ver-

volgonderzoek. 

 

Periode Tijd    

Laat-Paleolithicum (Oude Steentijd)  tot 9.000 v.Chr.  

Mesolithicum (Midden Steentijd) 9.000 v.Chr. - 4.900 v.Chr.  

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5.325 v.Chr. - 1.900 v.Chr.  

Bronstijd 1.900 v.Chr. - 800 v.Chr.  

IJzertijd 800 v.Chr. - 12 v.Chr.  

Romeinse Tijd 12 v.Chr. - 450 n.Chr.  

Vroege Middeleeuwen 450 - 1.050 n.Chr.  

Late Middeleeuwen 1.050 - 1.500 n.Chr.  

Nieuwe Tijd 1.500 - heden  

Tabel 1.1 Overzicht van archeologische perioden1 

                                                                 
1 Voor de dateringen is gebruik gemaakt van: Lanting & Van der Plicht, 1996; 2000; 2002; 2003; 2005/2006; 2011/2012. 
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2 Landschap 

Om de landschapsgenese in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van bodemkaarten en van 
geologische, topografische en historische kaarten. Met behulp hiervan wordt de bodem en het 
landschap beschreven. Onderdeel van deze studie vormt een analyse van het Actueel Hoogte-
bestand Nederland. 

 
2.1 Bodemgenese 

 
2.1.1 Geologie 

De regio waar het plangebied zich bevindt, maakt deel uit van het kustgebied.2 In het Midden 

Holoceen lag ter plaatse van het huidige Egmond aan den Hoef een estuarium, dat in het noor-

den in verbinding stond met het zeegat van Bergen en in het zuiden met de monding van het 

Oer-IJ.3 Ter plaatse van het huidige Bergen bevond zich een haakwal. Aan de oostzijde bevond 

zich de Oostelijke Kennemer strandwal op de lijn Uitgeest – Akersloot – Oudorp – Sint-Pancras. 

Omdat de zandtoevoer groter was dan de afslag, verplaatste de kustlijn zich naar het westen. 

Omstreeks 2000 v.C. werd aan weerszijden van het langzaam in noordelijke richting opschui-

vende zeegat van Bergen een tweede strandwal, de Middelste Kennemer strandwal, op de lijn 

Beverwijk – Heemskerk – Limmen – Heiloo – Alkmaar, gevormd.  

 

Tussen de strandwallen lagen strandvlakten waarin getijdekreken stroomden. De strandwallen 

zelf waren op verschillende plaatsen onderbroken, onder andere ter plaatse van het Oer-IJ, een 

waterloop die, verbonden met de Vecht, de noordelijke aftakking van de Rijn vormde. Vooral in 

de Bronstijd rond 1250 v.C. was dit zeegat actief en lag er tussen Heemskerk en Egmond een 

kwelderlandschap met een sterk vertakt krekenstelsel.4 

 

Na 1000 v.C. begon zich ter hoogte van de huidige kustlijn de Westelijke Kennemer Strandwal 

te vormen.5 Deze breidde zich tot het begin van de jaartelling naar het noorden uit. Op deze 

strandwal liggen de huidige dorpen Bakkum, Egmond en Bergen. Ten oosten van die lijn en tus-

sen Limmen, Uitgeest en Castricum ontwikkelde zich een binnendelta van het Oer-IJ. Langs de 

geulen vond afzetting van klei plaats en werden oeverwallen gevormd. Aan de randen vond 

veenvorming plaats.  

 

De monding van het Oer-IJ verschoof in loop van de Prehistorie in noordelijke richting.6 Aanvan-

kelijk lag de monding bij Beverwijk. In de IJzertijd was de monding tussen Castricum en Bergen 

gelegen. Omstreeks 100 v.C. verlandde de monding, waardoor de binnendelta grotendeels 

droog kwam te liggen. De zilte kwelders veranderden in zoet grasland dat een enorm weidege-

bied werd. Slechts enkele geulen voerden toen nog water naar zee, maar van belangrijke getij-

dewerking was geen sprake meer. Bovendien werden langs de kust door overstuiving pakketten 

zand afgezet. Op de strandwallen ontstonden duinruggen die veelal als Oude Duinen worden 

aangeduid. De vorming ervan heeft tot in de Romeinse tijd geduurd, waarbij ten slotte een 

zandpakket van anderhalve meter werd afgezet. Omdat het achterland afgesloten raakte van de 

zee, breidde de veenvorming zich in de lager gelegen delen in westelijke richting uit.  

 

                                                                 
2 Gebaseerd op Van der Zee 2013 
3 Lassooy 2008. 
4 Vos & Soonius 2004. 
5 Lassooy 2008. 
6 Vos & Soonius 2004. 
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Toen in de Middeleeuwen, de periode waarin de zogenoemde jonge duinen werden gevormd, 

de verbinding naar zee definitief was dichtgestoven, vernatte het gebied nog verder. Uit be-

hoefte aan akkerland begon met in het midden van de 10e eeuw het veen te ontwateren en te 

ontginnen.7 Hierdoor verdroogde het veen en klonk het in, zodat het veenoppervlak vrij snel 

daalde. Als gevolg van de voortgaande verlaging van het maaiveld ‘verdronken’ de oudste 

veenontginningen. Om het gebied tegen wateroverlast vanuit het zuiden te beschermen werden 

op een plaats waar de strandwallen het dichtst bij elkaar komen in de 11e eeuw door de monni-

ken van de Abdij van Egmond de Zanddijk en de Limmerdam aangelegd. Echter, bij stormvloe-

den kwam het overstromingsgevaar ook vanuit het noorden. De zee kreeg via de Rekere, dat 

aanvankelijk nog een veenstroompje was, toegang tot het gebied. In de veengebieden ontston-

den grote meren, zoals het Egmonder- en Bergermeer. In de 13e eeuw werden door de monni-

ken opnieuw verschillende dijken aangelegd om hun gronden te beschermen tegen het steeds 

opdringende water.  

 
2.1.2 Geomorfologie 

De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen aan die in het landschap te 

onderscheiden zijn. Het plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart in een gebied met 

afgegraven en/of geëgaliseerde duinen en strandwallen (eenheid 2M49).8 Deze afgravingen 

kunnen verband houden met bollenteelt in het verleden. Niet bekend is tot hoe diep deze ver-

storingen en afgravingen reiken, en of hierdoor eventuele vindplaatsen zijn verstoord.  

 
2.1.3 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

Het AHN is een landsdekkend digitaal hoogtebestand in de vorm van een driedimensionaal grid 

met een nauwkeurigheid van 5 cm, waarmee het maaiveld van Nederland in kaart gebracht kan 

worden.9 Uit het AHN blijkt dat het plangebied van oost naar west afloopt. In het westen ligt het 

plangebied relatief hoog, rond 4,2 m +NAP. In het oosten ligt het ca. 1,5 m lager. Dit reliëfver-

schil komt vermoedelijk voort uit het natuurlijke reliëf van de strandwal (zie bijlage 2).  

 
2.1.4 Bodem 

In het plangebied zijn op de bodemkaart kalkhoudende eerdgronden gekarteerd (EZ50A) met 

grondwatertrap IIb. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt hierbij op ca. 

25-40 cm –mv en de gemiddeld laagste op 50-80 cm –mv.10 Eerdgronden zijn bodems met een 

donkere humushoudende bovengrond die zich heeft ontwikkeld door omzetting van plantenres-

ten in humus. Enkeerdgronden zijn ontstaan door eeuwenlange ophoging en bemesting met 

potstalmest, huisafval en bosstrooisel. Ze waren in gebruik als akkers of weidegrond. 

 

                                                                 
7 Lassooy 2008. 
8 Geomorfologische kaart 2008. 
9 Geraadpleegd via http://www.ahn.nl  
10 Bodemkaart van Nederland. 

http://www.ahn.nl/
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3 Archeologie 

 

Op basis van verschillende bureauonderzoeken van de Cultuurcompagnie (voorheen Stichting 

Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland) is een algemene beleidskaart opgesteld voor de 

hele gemeente Bergen, waarin de verschillende archeologische verwachtingswaarden zijn 

weergegeven. De verschillende verwachtingswaarden zijn vertaald naar archeologische regi-

mes, die in de gehele gemeente worden toegepast. Het plangebied is gelegen in zone ‘waarde 

archeologie 3’.   

 

Om de reeds bekende archeologische waarden in beeld te krijgen, zijn diverse bronnen geraad-

pleegd, zoals de Archeologische Monumentenkaart, Archis3 en archeologische waarden- en/of 

beleidskaarten van het betreffende gebied. Tevens wordt aandacht besteed aan de cultuurhis-

torische waarde van het gebied. 

 
3.1 Bewoningsgeschiedenis 

Door de relatief hoge ligging op de strandwal en de Oude duinen is de regio rond het plange-

bied vanaf de IJzertijd tot de Middeleeuwen zeer aantrekkelijk geweest voor bewoning en agra-

rische activiteiten. Na de veranderingen in het landschap met de vorming van de Jonge Duinen 

werd het kustgebied in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd nog steeds intensief bewoond. 

Het middeleeuwse dorp Egmond aan den Hoef zelf is vermoedelijk ontstaan bij het in de 13e 

eeuw gestichte kasteel van de heer van Egmond (Slot Egmond) en hangt nauw samen met het 

ontstaan en de ontwikkeling van de abdij van Egmond Binnen. De dorpsbebouwing van Eg-

mond aan den Hoef ontwikkelde zich in eerste instantie langs de Slotweg en de haaks daarop 

gelegen Herenweg.11 

 
3.1.1 Historische kaarten 

De kaart van Beeldsnijder uit 1575 geeft een algemene indruk van de regio.12 Ter plekke van 

Egmond aan den Hoef, of Den Hoef zoals het op de kaart wordt genoemd, staat een gebouw 

met twee torens afgebeeld. Mogelijk is dit het in 1573-1574 verwoeste kasteel Slot Egmond. 

Rechts daarvan is een kleiner gebouw getekend, wellicht een kerk. De bebouwing van het dorp 

is (net als bij andere dorpen op deze kaart) niet getekend, de belangrijkste wegen wel.  

 

De kaart van Johannes Dou uit ca. 1682-1683 is iets gedetailleerder. De plaatsnaam Egmond is 

aangegeven, evenals de namen van een aantal kleinere gehuchten en belangrijke locaties. Er 

zijn nu meer wegen te zien en ook is bebouwing ingetekend. De locatie van (de ruïne van) het 

kasteel Slot Egmond is goed herkenbaar, evenals de indeling van het dorp. Het plangebied lijkt 

onbebouwd te zijn. 

 

Op kaarten uit het midden van de 19e eeuw is te zien dat het plangebied in gebruik is als wei-

land. Media 20e eeuw verandert dit; het plangebied wordt agrarisch en doorsneden door sloten 

en kleine weggetjes. In het noorden van het plangebied is deze situatie ongewijzigd, op het sa-

menvoegen van percelen na.13 Van 2000 tot 2005 was in het zuidelijk deel een asielzoekers-

centrum gevestigd, dat de afgelopen jaren is ontmanteld. Dit deel van het plangebied is sinds-

dien braakliggend. 

 

                                                                 
11 Médard 2015. 
12 www.waterlandsarchief.nl  
13 www.topotijdreis.nl  

http://www.waterlandsarchief.nl/
http://www.topotijdreis.nl/


 

 

 

SWNL0195948, revisie C2 

Pagina 10 van 15 

 

Het is mogelijk dat de bodem is verstoord door het agrarisch gebruik en de bouw en ontmante-

ling van het asielzoekerscentrum. Het toponiem van de locatie (Delvers Duin) doet vermoeden 

dat hier is gegraven. Niet bekend is tot hoe diep deze verstoring reikt.  

 
3.2 Archeologische Monumenten 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeolo-

gische terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, 

zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn 

de terreinen ingedeeld in categorieën met archeologische waarde, hoge archeologische waarde 

en zeer hoge archeologische waarde (o.a. de beschermde monumenten). De AMK is door de 

RCE in samenwerking met de betreffende provincie ontwikkeld. 

 

In het zuidelijk deel van het plangebied is een monument van archeologische waarde gelegen. 

Dit staat bekend onder nummer 13874. Het betreft een terrein waar de resten van kasteel Ro-

denburg worden verwacht. Dit kasteel is vermoedelijk in het begin van de 15e eeuw gebouwd en 

in 1572 verwoest (zie Tabel 3.2 en 03). Het is overigens niet zeker of het kasteel hier gelegen 

heeft. De exacte locatie is namelijk niet bekend. Het stond aan de voet van de duinen, nabij de 

Herenweg en op 2000 meter van het Slot op Den Hoef. Rodenburg is vermoedelijk geen be-

langrijk kasteel geweest. Mogelijk was het enkel een moated site. Uit de beschrijving van het 

terrein in Archis blijkt niet waarom het kasteel specifiek hier wordt geplaatst. Op de geraad-

pleegde kaarten is geen kasteel weergegeven specifiek in het plangebied. Op de AHN is geen 

verhoging of iets dergelijks zichtbaar. 

 

Vrijwel direct ten oosten en zuiden van het plangebied ligt de oude dorpskern van Egmond aan 

den Hoef. Dit is een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-nummer 13875), de histori-

sche kern van Egmond aan den Hoef zoals vastgesteld op grond van historisch kaartmateriaal 

uit 1849-1859. De archeologische waarde bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten 

aanwezigheid, boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen 

en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische informatie over de ouderdom 

en ruimtelijke ontwikkeling van de stads- of dorpskern. Het plangebied ligt echter buiten de 

oude dorpskern. 

 

In en rond Egmond aan den Hoef liggen diverse andere terreinen van (hoge) archeologische 

waarde. Deze liggen op meer dan 250 meter afstand van het plangebied en hebben weinig of 

geen relevantie voor het onderhavige plangebied. De terreinen herbergen sporen vanaf de IJ-

zertijd.14 

 

Tabel 3.2 Monumenten in het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied. 

monumentnummer complex datering waarde 

13874 VK LME/NT archeologische waarde 

13875 NX LME/NT hoge archeologische waarde 

 
3.3 Archeologische waarnemingen en onderzoeken 

In Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de RCE staan alle bekende archeologische 

waarnemingen en uitgevoerde archeologische onderzoeken geregistreerd. In het plangebied is 

één waarnemingen geregistreerd. In de directe omgeving, binnen een straal van ca. 300 m, zijn 

vijf waarnemingen geregistreerd (zie Tabel 3.33 en bijlage 3). 

 

Tegen de oostelijke grens van het plangebied is door een particulier een amulet uit de 15e of 

16e eeuw gevonden (23225). Uit Archis is niet duidelijk wat de aard van deze vondst is, maar 

mogelijk is het een losse oppervlaktevondst.  

 

Ongeveer 200-250 m ten zuidwesten van het plangebied is bij een inventarisatie door RAAP in 

opdracht van de ROB aardewerk en een cultuurlaag uit de Late Middeleeuwen aangetroffen 

(waarnemingen 120064 en 120065).  

 

                                                                 
14 Voor een complete opsomming zie Médard, 2015 
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Ongeveer 250 m ten zuiden van het plangebied zijn op een diepte van 100 cm –mv een beeldje 

uit de Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen en munten en schedelresten gevonden (waarne-

ming 42843). Iets ten oosten hiervan is een grenssteen uit de 17e-19e eeuw aangetroffen (waar-

neming 42842). 

 

Tenslotte is ruim 300 m ten oosten van het plangebied een neolithische bijl gevonden. De loca-

tie van de vondst maakt het echter niet aannemelijk dat deze waarneming juist is (waarneming 

15020). 

 

Tabel 3.3 Waarnemingen in het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied. 

waarnemingsnummer aard datering 

15020 bijl NEOM/NEOL 

23225 amulet LME/NT 

42842 grenssteen NT 

42843 beeldje, munten, bot ROM/VME 

120064 aardewerk, cultuurlaag LME 

120065 aardewerk, cultuurlaag LME 

 

Ongeveer 200 m ten zuidwesten van het plangebied is naar een locatie aan de Herenstraat een 

booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 65553). Dit plangebied is gelegen in de oude 

kern van Egmond aan den Hoef. Uit het booronderzoek is gebleken dat vanaf ca. 50 cm onder 

het huidige maaiveld archeologische sporen en vondsten bevattende ophogingslagen en funde-

ringen uit de Nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn.15 

 

Op basis van de bekende gegevens lijkt er geen onderzoek uitgevoerd voor de aanleg van het 

asielzoekerscentrum. Navraag bij de gemeente naar deze locatie heeft geen aanvullende infor-

matie opgeleverd. 

 
3.4 Archeologische waarden- en beleidskaarten 

 
3.4.1 Gemeentelijke archeologische beleidskaart 

Voor de gemeente Bergen (NH) is door Cultuurcompagnie Noord-Holland een archeologische 

beleidskaart opgesteld.16 Op deze kaart wordt aangegeven of en in welke vorm er onderzoek 

noodzakelijk is. Voor het plangebied wordt aanbevolen archeologisch onderzoek uit te voeren 

bij bodemingrepen dieper dan 40 cm –mv en groter dan 500 m2. 
 

3.5 Cultuurhistorische waarden 

 
3.5.1 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 

In aanvulling op de landelijke (verwachtings)kaarten hebben veel gemeenten en provincies ei-

gen cultuurhistorische kaarten vervaardigd, waarin veel lokale gebiedskennis is opgenomen. 

Deze kaarten hebben over het algemeen een hoger detailniveau dan de landelijke kaarten. De 

Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland geeft inzicht in de archeolo-

gische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden van de regio. 

 

Volgens de CHW ligt het plangebied in het noordelijke duingebied. Dit is een van de tien provin-

ciale gebieden van archeologisch belang. 

 
3.5.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

Archeologische resten/sporen, ouder dan vijftig jaar die de restanten zijn van gebouwen, waar-

van een huidige variant of (directe) opvolger er vandaag de dag nog staat, zijn te beschouwen 

als ondergrondse bouwhistorische resten.  

 

                                                                 
15 Médard 2015. 
16 https://maps.noord-holland.nl/ 
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Ondergrondse bouwhistorische waarden kunnen aangetast worden bij de sloop van bouwwer-

ken, de bouw van kelders of souterrains, de vervanging van vloeren, het aanbrengen van nuts-

voorzieningen en bij funderingsonderzoek in het kader van restauraties van gebouwde monu-

menten. Op een dergelijke locatie, dienen deze bouwhistorische waarden gedocumenteerd en 

zo mogelijk veiliggesteld te worden.  

 

In de Atlas Leefomgeving zijn alle bekende archeologische en bouwkundige monumenten en 

historisch-geografische informatie samengebracht in een digitale kaart.17  

Via deze kaart zijn de bekende cultuurhistorische waarden per gebied te inventariseren. Het 

raadplegen van de Atlas Leefomgeving heeft voor het plangebied geen aanvullende informatie 

opgeleverd. 

 

 

 

                                                                 
17 Geraadpleegd via www.atlasleefomgeving.nl  
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4 Archeologische verwachting 

Getracht wordt, door voornamelijk te focussen op de bodemkundige en geomorfologische situa-

tie, de hogere droge delen van het landschap in beeld te krijgen, dat wil zeggen de potentiële 

nederzettingslocaties. Daarnaast zijn de bekende archeologische gegevens uit de omgeving 

van het plangebied geïnventariseerd. Op basis hiervan is aan het plangebied en archeologische 

verwachting toegekend. 

 

Het plangebied is gelegen op de Westelijke Kennemer Strandwal. Hier kan bewoning hebben 

plaatsgevonden vanaf de IJzertijd. Uit een waarneming in het omgeving van het plangebied 

blijkt dat in ieder geval vanaf de Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen mensen aanwezig wa-

ren. Uit deze periodes kunnen nederzettingssporen, maar ook akkers of graven worden aange-

troffen. De omvang hiervan is niet bekend. Vondsten kunnen worden gedaan vanaf het maai-

veld, maar het is ook mogelijk dat deze door overstuiving en het opbrengen van humeus materi-

aal dieper zijn gelegen.  

 

Rond 1500 heeft in het zuidelijk deel van het plangebied mogelijk het kasteel Rodenburg gele-

gen. De locatie hiervan is aangemerkt als archeologisch waardevol terrein. Wellicht kunnen nog 

funderingen of diepe sporen zoals een gracht worden aangetroffen nabij het maaiveld. Het is 

echter nog niet door onderzoek vastgesteld dat het kasteel daadwerkelijk binnen het plangebied 

was gesitueerd. Ook is niet bekend hoe het kasteel gebouwd is.  

 

Hoewel de archeologische verwachting voor perioden vanaf de IJzertijd hoog is, dient rekening 

te worden gehouden met omvangrijke bodemverstoring. Dit kan veroorzaakt zijn door omzetting 

van de grond voor bollenteelt en door de bouw en ontmanteling van een asielzoekerscentrum in 

het zuidelijk deel van het plangebied. Het toponiem van de locatie (Delvers Duin) doet vermoe-

den dat hier is gegraven. Of en tot hoe diep de bodem daadwerkelijk is verstoord, is niet be-

kend. 
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5 Evaluatie 

5.1 Conclusies en samenvatting 

In opdracht van BPD en Bouwbedrijf Ory heeft Sweco een archeologisch bureauonderzoek uit-

gevoerd voor de locatie Delvers Duin. Hieruit is gebleken dat het plangebied is gelegen op een 

strandwal, die vanaf de IJzertijd bewoningsmogelijkheden bood. Rond 1500 heeft in het zuide-

lijk deel van het plangebied mogelijk kasteel Rodenburg gestaan. Door bollenteelt en de bouw 

en sloop van een asielzoekerscentrum kunnen eventueel aanwezige waarden verstoord zijn. 

 

De beantwoording van de onderzoeksvragen is als volgt: 

- Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig? Zo ja, waaruit be-

staan deze en uit welke perioden? 

Ja, in het plangebied zijn mogelijk archeologische waarden aanwezig. Deze kunnen da-

teren vanaf de IJzertijd. Onder andere nederzettingssporen, akkers en graven kunnen 

worden aangetroffen. Specifiek worden resten die verband houden met het 16e/17e-

eeuwse kasteel Rodenburg dat wordt verwacht in het zuidelijke deel van het plange-

bied. Het is niet bekend of het kasteel daadwerkelijk op deze locatie heeft gelegen en 

hoe het is gebouwd. De archeologische resten kunnen aanwezig zijn vanaf het maai-

veld tot een onbekende diepte. 

 

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 

- Worden de mogelijk archeologische waarden bedreigd door de geplande bodemingre-

pen? 

De diepte van de bodemingrepen is nog niet bekend. Het is echter aannemelijk dat die-

per gegraven gaat worden dan 40 cm, de diepte die is aangehouden op de archeolo-

gische beleidskaart van de gemeente. 

 

- Is het plangebied voldoende onderzocht?  

Nee, het plangebied is niet voldoende onderzocht. 

 Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig om te komen 

tot een selectiebesluit?  

Middels een verkennend booronderzoek kan worden getoetst of en waar de bo-

dem inderdaad verstoord is en of er nog delen met een intacte bodemopbouw-

aanwezig kunnen zijn, die als kansrijke locaties voor archeologische vindplaat-

sen nader onderzocht dienen te worden. 

 
5.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt voor het plangebied geadviseerd 

een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek (IVO-O) uit 

te voeren. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting en het 

in kaart brengen van de bodemopbouw en de mate van gaafheid hiervan.  

 

Indien een (deels) intacte bodemopbouw wordt aangetroffen, of de aard van aangetroffen bo-

demverstoring niet duidelijk is, zal zeer waarschijnlijk nader archeologisch onderzoek noodza-

kelijk zijn.  

 

Er wordt geadviseerd met betrekking tot de resultaten van het onderzoek en deze aanbeveling 

contact op te nemen met de bevoegde overheid (gemeente Bergen). 
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Sweco beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE). Vanaf 1 juli 2016 zal Sweco, na het doorlopen van een 

overgangsperiode, haar archeologisch onderzoek uitvoeren op basis van certificering 

volgens de BRL Archeologie 4000: protocol 4001, 4002, 4003 en 4004. Dit is een uitvloeisel 

van de invoering van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 waarin de oude opgravingsvergunning 

komt te vervallen. De archeologische werkzaamheden worden uitgevoerd in overeen-

stemming met de Kwaliteitsnorm van de Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), die 

onderdeel uitmaakt van de BRL Archeologie 4000. 

 

Administratieve gegevens 

Uitvoerder Sweco Nederland B.V. 

Provincie Noord-Holland 

Gemeente Bergen NH 

Plaats Egmond aan den Hoef 

Toponiem Delvers Duin 

Kaartbladnummer 19W 

x/y-coördinaten x:104858/y: 515285 

x:105059 /y: 515147 

x:104917/y: 514880 

x:104907/y: 515173 

Provincie Noord-Holland 

Opdrachtgever BPD Ontwikkeling BV 

 

Onderzoeksmeldingsnummer 4021596100 

Archis monumentnummer 13874 

Archis waarnemingsnummer 23225 

Oppervlakte plangebied 9,5 ha 

Bevoegde overheid gemeente Bergen, geadviseerd door NMF Erfgoedadvies (Y. Burnier) 

Projectmedewerkers Jitske Blom (senior KNA prospector 596281), Paul Warkor en Ali Polat 

(veldmedewerkers Het Veldwerk Bureau), Hilde Boon (senior KNA 

prospector 766260) 

Periode van uitvoering 8, 9 en 18 mei 2017 

Beheer en plaats van documentatie Sweco Nederland B.V. 
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Samenvatting  
 

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV heeft Sweco Nederland B.V. een inventarisend 

veldonderzoek (boringen verkennende fase) en grondradaronderzoek uitgevoerd naar de 

locatie Delvers Duin te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen (zie bijlage 1). De 

aanleiding voor dit onderzoek is de ontwikkeling van woningbouw.  

 

Uit het eerdere bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge verwachting geldt voor 

vindplaatsen vanaf de IJzertijd. Specifiek werden in het zuidelijke deel resten van kasteel 

Rodenburg verwacht. Vondsten kunnen worden gedaan vanaf het maaiveld, maar het is ook 

mogelijk dat deze door overstuiving en het opbrengen van humeus materiaal dieper zijn 

gelegen. 

 

Uit het booronderzoek is gebleken dat geen onverstoord bodemprofiel meer aanwezig is. 

De bodem is tot tenminste 65 cm -mv omgewerkt, vermoedelijk door intensief agrarisch 

gebruik waaronder bollenteelt en/of de bouw en sloop van het asielzoekerscentrum.  Dit 

betekent dat de top van de strandwal is omgewerkt. Er zijn geen overstoven niveaus 

aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat het terrein is opgehoogd. Er zijn geen 

aanwijzingen gevonden voor archeologische vindplaatsen. 

 

Het grondradaronderzoek heeft diverse vierkante structuren in kaart gebracht. Het betreft de 

resten van het asielzoekerscentrum dat tot voor enkele jaren geleden in het plangebied 

stond. Er zijn geen aanwijzingen in de metingen die duiden op de aanwezigheid van resten 

van kasteel Rodenburg in de ondergrond. 

 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plan-

gebied geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen 

zonder archeologisch voorbehoud worden uitgevoerd. De dubbelbestemming archeologie in 

het bestemmingsplan kan worden verwijderd. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet aanmelding 

van de desbetreffende vondsten bij de minister verplicht (vondstmelding via de bevoegde 

overheid). 

 

NMF Erfgoedadvies, archeologisch adviseur van de gemeente Bergen, adviseert 5% van 

het noordelijke deel van het plangebied door middel van proefsleuven te laten onderzoeken. 

Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek kan op basis van de resultaten worden uitgebreid 

tot maximaal 7,5% van het plangebied. Dit omdat het archeologisch niveau in het 

strandwalgebied moeilijk aantoonbaar is, in combinatie met de beperkte verstoring van het 

noordelijke deel van het plangebied en de diepteligging van archeologische resten in de 

omgeving van het plangebied. 
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 Tabel 1 Overzicht van archeologische perioden1 

Periode Tijd    

Laat-Paleolithicum (Oude Steentijd)  tot 9.000 v.Chr.  

Mesolithicum (Midden Steentijd) 9.000 v.Chr. - 4.900 v.Chr.  

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5.325 v.Chr. - 1.900 v.Chr.  

Bronstijd 1.900 v.Chr. - 800 v.Chr.  

IJzertijd 800 v.Chr. - 12 v.Chr.  

Romeinse Tijd 12 v.Chr. - 450 n.Chr.  

Vroege Middeleeuwen 450 - 1.050 n.Chr.  

Late Middeleeuwen 1.050 - 1.500 n.Chr.  

Nieuwe Tijd 1.500 - heden  

 

Tabel 2 Indeling van het Kwartair 

chronostratigrafie  jaren geleden 

Kwartair Holoceen Subatlanticum  3.000 - heden 

  Subboreaal  5.000 - 3.000 

  Atlanticum  8.000 - 5.000 

  Boreaal  9.000 - 8.000 

  Preboreaal  10.000 - 9.000 

 Pleistoceen Laat  130.000 - 10.000 

   Weichselien (ijstijd) 120.000 - 10.000 

   Eemien 130.000 - 120.000 

  Midden  800.000 - 130.000 

   Saalien (ijstijd) 200.000 - 130.000 

   Elsterien (ijstijd) 400.000 - 315.000 

  Vroeg  2.400.000 - 800.000 

 

  

 
1 Bron: Archeologisch Basis Register 1992. 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV heeft Sweco Nederland B.V. een inventarisend 

veldonderzoek (boringen verkennende fase) en grondradaronderzoek uitgevoerd naar de 

locatie Delvers Duin te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen (zie bijlage 1). De 

aanleiding voor dit onderzoek is de ontwikkeling van woningbouw. Exacte bouwplannen zijn 

op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal het huidige maaiveld met enkele 

decimeters worden opgehoogd. Er zijn vooralsnog geen waterpartijen gepland.  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

De bodemingrepen die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden, zullen eventueel 

aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren en/of vernietigen. Derhalve 

dienen, voorafgaand aan die werkzaamheden, de archeologische waarden binnen het 

plangebied in kaart te worden gebracht.  

 

Naar de locatie is reeds een bureauonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er een 

archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen vanaf de IJzertijd. Vondsten kunnen 

worden gedaan vanaf het maaiveld, maar het is ook mogelijk dat deze door overstuiving en 

het opbrengen van humeus materiaal dieper zijn gelegen. Specifiek kunnen in het zuidelijke 

deel van het plangebied resten van kasteel Rodenburg worden aangetroffen. Echter, de 

kans is aanwezig dat de bodem is verstoord door omzetten van de grond voor bollenteelt en 

de bouw en ontmanteling van een asielzoekerscentrum in het zuidelijke deel van het 

plangebied.2  

 

Op basis van deze verwachting is een Plan van Aanpak (PvA)opgesteld voor verkennend 

booronderzoek, gecombineerd met geofysisch onderzoek specifiek gericht op de resten van 

kasteel Rodenburg. Dit is aangevuld met gegevens van lokale archeologen en historici. Het 

PvA is goedgekeurd door de bevoegde overheid.3 Hierin zijn de volgende 

onderzoeksvragen opgesteld:  

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

• Is deze opbouw nog intact? 

• Zijn (mogelijke) archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

• In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 

worden bijgesteld?  

• In hoeverre worden de (mogelijke) archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen planontwikkeling? 

• Is het plangebied voldoende onderzocht? 

 Zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd? 
  

 
2 Blom 2017. 
3 C. Nyst, 15 juni 2017. 
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Het grondradaronderzoek heeft als doel het het inmeten van mogelijke fundatieresten van 

kasteel Rodenburg. Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

• Zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van fundatieresten van kasteel Rodenburg 

aangetroffen? 

• Zo ja, waar bestaan deze uit en waar zijn ze gelegen? 

• Zijn er nog andere metingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van archeologische 

resten in de bodem? 
 

2 Veldonderzoek 
 

2.1 Methodiek 

Het veldwerk voor het inventariserende veldonderzoek middels verkennend booronderzoek 

is verricht op 8 en 9 mei door Jitske Blom (senior KNA prospector), Paul Wikor en Ali Polat 

(medewerkers Veldwerk Bureau) cf. het opgestelde PvA. Hierbij zijn 60 handmatige grond-

boringen verricht met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 

zuigerboord. De boringen zijn uitgevoerd tot tenminste 20 cm in de C-horizont en tot een 

maximale diepte van 250 cm beneden maaiveld. De boringen zijn verspreid over het 

plangebied. Er is in het noordelijk deel van het plangebied, dat in gebruik was als akkerland, 

enigszins afgeweken van het vooraf opgestelde boorplan. Dit vanwege de aanwezigheid 

van gewassen. Boring 46 is iets buiten het plangebied gezet vanwege de aanwezigheid van 

verharding. 

 

De opgeboorde grond is onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, 

zoals verbrand of bewerkt vuursteen, houtskool, verbrand bot en aardewerk. Verder is 

gekeken naar bodemverkleuringen die zouden kunnen wijzen op mogelijke vegetatie- en/of 

cultuurlagen. De boorprofielen zijn lithologisch beschreven conform NEN5104. De boor-

punten zijn ingemeten met behulp van DGPS. 

 

2.2 Resultaten en interpretatie booronderzoek  

De locaties van de boringen worden weergegeven in bijlage 2. De tekeningen van de 

boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

2.2.1 Resultaten 

De bodem van het plangebied is opgebouwd uit overwegend matig grof siltarm schelp-

houdend zand. Dit wordt geïnterpreteerd als strandzand, afgezet vanaf circa 1000 vC als 

onderdeel van de Kennemer strandwal.  

 

De laagopeenvolging in de bodemopbouw wordt van boven naar beneden beschreven. In 

het zuidelijk deel (grasland) is de bovenste bodemlaag zwak humeus. De bovenste 

decimeters zijn overwegend grijsbruin van kleur, meer naar onderen wordt de kleur 

bruingrijs. Op een diepte van 75-170 cm -mv volgt vervolgens grijs, schelphoudend zand. In 

enkele boringen werd een humeus laagje aangetroffen. 
 

In een aantal boringen is tussen het humeuze dek en het grijze zand een vlekkerige laag 

aanwezig, waarin het grijze en het humeuze materiaal zijn gemengd. In de noordelijke helft 

van het grasland is in het traject tussen de humeuze bovenlaag en het grijze zand een 
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vlekkerige zwartige laag aangetroffen. Deze is gemiddeld 20 tot 50 cm dik; in boring 15 

echter 90 cm.  

 

In het noordelijke deel, dat in gebruik was als akker, is een min of meer vergelijkbare 

bodemopbouw aangetroffen. Ook hier is de humeuze bovenlaag grijsbruin en dieper 

bruingrijs van kleur. In enkele boringen is een spoor baksteen aanwezig. Op een diepte van 

65-140 cm -mv volgt vervolgens grijs, schelphoudend zand. In enkele boringen werd ook 

hier een humeus laagje aangetroffen.  
 

In een aantal boringen is tussen het humeuze dek en het grijze zand een vlekkerige laag 

aanwezig, waarin het grijze en het humeuze materiaal zijn gemengd. Ook ter plaatse van de 

akker is een vlekkerige zwarte of grijszwarte laag aangetroffen. Deze is 15 tot 60 cm dik en 

de top bevindt zich tussen 55 en 100 cm -mv. De boringen met deze zwarte laag liggen 

overwegend in het oostelijke deel van de akker. De laag is echter ook waargenomen in 

boringen 3 en 8. 

 

Daarnaast zijn er twee afwijkende boringen. De eerste betreft het zuidelijkste puntje van het 

plangebied. Deze zone is in gebruik als parkeerplaats. Hier is geboord in een groenstrook 

(boring 47) en onder een klinker (boring 46). Laatstgenoemde boring is gestuit op een 

diepte van 100 cm -mv. Hierboven werd enkel grof zand met veel puin en grind 

aangetroffen. In boring 47 is de humeuze toplaag 120 cm dik, waaronder een vlekkerige 

zwak humeuze laag van 30 cm dikte volgt. Op een diepte van 150 cm -mv werd het schone 

zand waargenomen. 

 

De tweede betreft de meest zuidoostelijke hoek van het plangebied. Hier is boring 49 gezet 

in een perceel grenzend aan de Herenweg. Dit terrein ligt hoger dan het aangrenzende 

westelijk grasland. Uit de boring blijkt dat sprake is van een ophoging van 55 cm. De 

bovenste 45 cm van deze ophoging is humeus, waaronder een 10 cm dikke schoon ogende 

zandlaag volgt. Hieronder is de oorspronkelijke bouwvoor aangetroffen. Deze is zwak 

humeus en donkerder dan de bouwvoor in de rest van het plangebied. Er zijn sporen van 

baksteen aangetroffen. De dikte van deze begraven bouwvoor is 65 cm. Op een diepte van 

120 cm -mv ligt hieronder opnieuw een zwak humeuze laag. Hierin is geen baksteen 

waargenomen. Het schone zand is binnen de maximale boordiepte (200 cm -mv) niet 

waargenomen. 

 

2.2.2 Interpretatie 

De bodem is opgebouwd uit grof schelprijk zand. Dit wordt geïnterpreteerd als strandzand, 

afgezet vanaf circa 1000 vC als onderdeel van de Kennemer strandwal. In lokale laagtes 

zijn plaatselijk humeuze laagjes gevormd.  

 

Het plangebied kent een vrij homogene bodemopbouw. Er is een vrij dikke humeuze 

bouwvoor aanwezig, die ofwel direct ofwel middels een vlekkerige tussenlaag op het schone 

grijze strandzand is gelegen. Deze vlekkerige tussenlaag duidt op een omgewerkte bodem.  

 

Er is geen onverstoord bodemprofiel aangetroffen. De bodem is tot tenminste 65 cm -mv 

omgewerkt, vermoedelijk door intensief agrarisch gebruik waaronder bollenteelt en/of de 

bouw en sloop van het asielzoekerscentrum. De bodem is verstoord tot in de top van de 
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strandwal. Er zijn geen overstoven niveaus aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat het 

terrein is opgehoogd. 

 

Op bijlage 2 is te zien dat het zuidelijk deel het diepst is verstoord. Hier is de humeuze / 

vlekkerige laag tot tenminste 110 cm -mv waargenomen. Het noordwestelijk deel van het 

plangebied kent een relatief beperkte verstoring. 

 

2.2.3 Archeologie 

Er zijn in de boringen geen archeologische indicatoren en/of vondsten aangetroffen. De 

enkele baksteenspikkel die is waargenomen wordt niet als indicator beschouwd.  

 

2.3 Resultaten en interpretatie grondradaronderzoek 

 

2.3.1 Resultaten 
In bijlage 5 zijn de werkwijze en resultaten van het grondradaronderzoek opgenomen. De 
ondergrond is tot circa 3 m-mv onderzocht met de grondradar. In het rapport zijn 
afbeeldingen opgenomen van metingen op 0,4, o,5 en 2,0 m -mv. In de tussenliggende 
ruimte van 0.5 tot 2 m-mv komen geen opvallende structuren voor die mogelijk worden 
veroorzaakt door een fundatierest. 
 
Er zijn een aantal vierkante structuren waargenomen. Deze worden geinterpreteerd als 
mogelijke fundatieresten of grondsporen. De structuren zijn vanaf circa 0,4 m-mv zichtbaar 
in de bodem. 

 

Op de metingen tot 2 m -mv is een circa 2 m brede afwijking waargenomen in de 

zuidwesthoek van het terrein. De overige zichtbare vlekken zijn natuurlijke variaties in de 

ondergrond.4 

 

In de noordoosthoek is een kleine oppervlakte onderzocht ter plaatse van een waarneming 

van zware fundering enkele jaren geleden. Vanwege de aanwezigheid van gewas is enkel 

over een landbouwpad gereden. Hierbij zijn enkele afwijkingen waargenomen.  

 

2.3.2 Interpretatie 

De structuren die rond een halve meter diepte gemeten zijn tijdens het grond-

radaronderzoek houden zeer waarschijnlijk verband met het asielzoekerscentrum dat hier 

enkele jaren heeft gestaan. In bijlage 3 zijn de afwijkingen geplot op de topografische kaart 

uit 2006, waarop de gebouwen van het asielzoekerscentrum staan ingetekend. De 

contouren van metingen en de inrichting van het terrein destijds komen overeen. Er zijn 

geen aanwijzingen in de metingen die duiden op de aanwezigheid van resten van kasteel 

Rodenburg in de ondergrond. Zo deze al aanwezig waren, zijn deze verstoord door de bouw 

van het asielzoekerscentrum. De conclusie is derhalve dat deze gemeten contouren 

overeenkomen met het voormalige asielzoekerscentrum. 

Het is niet duidelijk wat de aard is van de lange 2 m brede afwijking in het zuidwesten van 

het terrein, die is gemeten op een diepte van 2 m -mv. Op basis van de topografische kaart 

uit 2006 is geen verband met het asielzoekerscentrum te vinden. Op oude kaarten is geen 

greppel of sloot te zien ter plaatse van de afwijking. Een archeologische verklaring voor de 

lijnstructuur is ook niet voorhanden. 

 
4 M. van der Gulik, T&A Survey. 
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In het noordoosten van het plangebied is over een zeer kleine oppervlakte grondradar-

onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn afwijkingen geconstateerd. Echter, vanwege de beperkte 

oppervlakte kunnen hier geen structuren in worden herkend. Deze locatie ligt buiten het 

terrein waar het kasteel werd verwacht. 

 

3 Conclusie en advies 
 

3.1 Synthese 

Uit het eerdere bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge verwachting geldt voor 

vindplaatsen vanaf de IJzertijd. Specifiek werden in het zuidelijke deel resten van kasteel 

Rodenburg verwacht. Vondsten kunnen worden gedaan vanaf het maaiveld, maar het is ook 

mogelijk dat deze door overstuiving en het opbrengen van humeus materiaal dieper zijn 

gelegen. 

 

Uit het booronderzoek is gebleken dat geen onverstoord bodemprofiel meer aanwezig is. 

De bodem is tot tenminste 65 cm -mv omgewerkt, vermoedelijk door bollenteelt en/of de 

bouw en sloop van het asielzoekerscentrum. Er zijn geen overstoven niveaus aangetroffen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat het terrein is opgehoogd.  

 

Het grondradaronderzoek heeft diverse vierkante structuren in kaart gebracht. Vermoedelijk 

betreft dit de resten van het asielzoekerscentrum dat tot voor enkele jaren geleden in het 

plangebied stond. Er zijn geen aanwijzingen in de metingen die duiden op de aanwezigheid 

van resten van kasteel Rodenburg in de ondergrond. 

 

3.2 Conclusie 

De in paragraaf 1.2 gestelde onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord. 

 

- Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De bodem is opgebouwd uit matig grof schelphoudend zand en kent een vrij homogene 

bodemopbouw. Er is een vrij dikke humeuze bouwvoor aanwezig, die ofwel direct ofwel 

middels een vlekkerige tussenlaag op het schone grijze strandzand is gelegen. Deze 

vlekkerige tussenlaag duidt op een omgewerkte bodem. 

 

- Is deze opbouw nog intact? 

Er is geen onverstoord bodemprofiel aangetroffen. De bodem is tot tenminste 65 cm -mv 

omgewerkt, vermoedelijk door bollenteelt en/of de bouw en sloop van het asielzoekers-

centrum. Er zijn geen overstoven niveaus aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat het 

terrein is opgehoogd. 
 

-  Zijn (mogelijke) archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

Er zijn geen archeologische waarden aanwezig in het plangebied. Er is geen natuurlijke 

bodemopbouw aangetroffen en ook zijn er geen overstoven bodemniveaus aangetroffen die 

kunnen duiden op mogelijkheden voor bewoning. Ook zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen, zoals aardewerk of baksteen. Zie ook de vragen met betrekking tot kasteel 

Rodenburg.  
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- In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 

worden bijgesteld?  

De verwachting kan naar beneden worden bijgesteld. Er zijn geen aanwijzingen gevonden 

voor archeologische vindplaatsen. De bodem is verstoord door agrarische activiteiten dan 

wel de bouw en sloop van het asielzoekerscerntrum.  

 

- In hoeverre worden de (mogelijke) archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen planontwikkeling? 

Niet van toepassing, er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van mogelijke 

archeologische waarden. 

 

- Is het plangebied voldoende onderzocht? 

Ja, het plangebied is voldoende onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van mogelijke archeologische waarden. 
 

Het grondradaronderzoek had als doel het het inmeten van mogelijke fundatieresten van 

kasteel Rodenburg. Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

 

- Zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van fundatieresten van kasteel Rodenburg 

aangetroffen? 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van fundatieresten van kasteel 

Rodenburg aangetroffen. Ook zijn geen andere metingen gedaan, die duiden op de 

aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.  

 

De overige vragen, zoals gesteld in paragraaf 2.1, komen te vervallen. 

 

3.3 Advies 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plan-

gebied geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen 

zonder archeologisch voorbehoud worden uitgevoerd. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet aanmelding 

van de desbetreffende vondsten bij de minister verplicht (vondstmelding via de bevoegde 

overheid). 

 

NMF Erfgoedadvies, archeologisch adviseur van de gemeente Bergen, adviseert 5% van 

het noordelijke deel van het plangebied door middel van proefsleuven te laten onderzoeken. 

Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek kan op basis van de resultaten worden uitgebreid 

tot maximaal 7,5% van het plangebied. Dit omdat het archeologisch niveau in het 

strandwalgebied moeilijk aantoonbaar is, in combinatie met de beperkte verstoring van het 

noordelijke deel van het plangebied en de diepteligging van archeologische resten in de 

omgeving van het plangebied. 
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Bijlage 1: Locatie van het plangebied
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Bijlage 2: Locatie boringen
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Bijlage 3: Resultaten grondradar op topografische kaart 2006
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Bijlage 4: Boorprofielen



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 1 1

0 1 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

0 2 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90
zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, ow: geen, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

0 3 , NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs, ow: geen, sporen schelpen, 
edelm an, zwarte vlekken

-140
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

0 4 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

-140
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, zuigerboor

-160
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

0 5 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-85
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

0 6 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 7 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-55
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen roest , edelm an

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

0 8 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-65
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , ow: geen, 
sporen schelpen, edelm an

-85
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

0 9 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor, veel hum euze 
lagen

1 0 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-65
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

1 1 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , ow: geen, 
edelm an, vlekkerig

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

-180
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen schelpen, zuigerboor

1 2 , NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-55
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 3 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-70
zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-100
zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, sporen schelpen, 
zuigerboor

1 4 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

1 5 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-170
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

1 6 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

1 7 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an, hum eur vlekken

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, m at ig schelpen, 
zuigerboor

1 8 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-20
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an, sterk vlekkerig

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, sporen 
schelpen, edelm an

-160
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 9 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an, licht  gevlekt

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, licht  gevlekt

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

2 0 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
edelm an, hum euze vlekken

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, edelm an

2 1 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen puin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

2 2 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs, ow: geen, edelm an, zwarte 
vlekken

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

2 3 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs, ow: geen, edelm an, zwarte 
vlekken

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

2 4 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-55
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an, 
zwarte vlekken

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 1 1

2 5 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-75
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
sporen schelpen, edelm an, zwarte 

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

2 6 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

2 7 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, ow: geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , ow: geen, 
edelm an, vlekkerig

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, zuigerboor

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

2 8 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, edelm an

2 9 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an, 
vlekkerig

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , ow: geen, 
edelm an, zwarte vlekken

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

3 0 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, bruine vlekken

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, edelm an



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 1 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs, ow: geen, edelm an, zwarte 
vlekken

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

-190
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, zuigerboor

3 2 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an

-140
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

3 3 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

3 4 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an, 
vlekkerig

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, ow: geen, 
edelm an, zeer veel zwarte vlekken

-160
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

3 5 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

3 6 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, licht  gevlekt

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 7 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, grijs, ow: geen, 
sporen baksteen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

3 8 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

3 9 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen roest , edelm an, 
vlekkerig

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, sporen planten, zuigerboor

4 0 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, sporen schelpen, edelm an, 
zwarte vlekken

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, m at ig schelpen, zuigerboor

-229
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

4 1 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
sporen baksteen, m at ig schelpen, 
edelm an, vlekkerig

-180
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

4 2 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
edelm an

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
edelm an, zwarte vlekken

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor
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4 3 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, sporen planten, edelm an, 
zwarte vlekken

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, sporen planten, zuigerboor

4 4 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

4 5 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-55
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, ow: geen, sporen baksteen, 
edelm an

-75
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, m at ig schelpen, 
zuigerboor

4 6 klinker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

0
zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, m at ig 
baksteen, edelm an, gestuit

4 7 groenst rook, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen roest , edelm an, 
vlekkerig

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

4 8 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
edelm an

-130
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor
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projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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4 9 gras, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
edelm an

5 0 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor, hum eus laagje 
van 190-195

5 1 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, vlekkerig

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

5 2 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-30
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
edelm an, hum eur vlekken

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

5 3 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor, hum eus bandje 
op 140-145

5 4 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor
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onderzoek Delvers duin
projectcode 3 4 4 3 9 7

datum 1 7 -0 5 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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5 5 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-25
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, sporen puin, 
edelm an

-45
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, ow: geen, m at ig 
schelpen, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
m at ig schelpen, zuigerboor, 
hum euze vlekken

-140
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor, hum euze 

5 6 akker, NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, zwart , ow: 
geen, edelm an, zwarte en grijze 
vlekken

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, zuigerboor

5 7 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, sporen roest , edelm an, sterk 
gevlekt

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, sporen 
schelpen, edelm an

5 8 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
sporen baksteen, edelm an

-140
zand, zwak silt ig, neut raal grijs, ow: 
geen, m at ig schelpen, edelm an

5 9 gras, NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, sporen baksteen, sporen 
schelpen, edelm an

-155
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor

6 0 , NAP

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 7

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, ow: geen, 
sporen baksteen, edelm an

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, ow: geen, m at ig 
schelpen, zuigerboor



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )



18 (18)

nl_rapport.docx
20161201

Bijlage 5: Grondradaronderzoek



 
 

 

 

Projectnummer:  GPR6559 

Onderzoekslocatie: terrein voormalig kasteel Rodenburg te Egmond 
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1 Het onderzoek 

Sweco Nederland BV gevestigd te Rotterdam (“opdrachtgever”) heeft aan T&A Survey 

(“T&A”) op 1 mei 2017 opdracht verleend voor de uitvoering van een geofysisch 

bodemonderzoek naar de ligging van voormalig kasteel Rodenburg te Egmond. 

1.1 Achtergrond 

Verstrekte informatie door opdrachtgever 

 Informatie per e-mail d.d. 11 april 2017 

 

Uitvraag opdrachtgever 

Opdrachtgever wenst graag een offerte voor de uitvoering van een geofysisch onderzoek 

naar de ligging van een mogelijk kasteel in het duingebied bij Egmond. Het gaat om een 

terrein in de gemeente Bergen, waar mogelijk kasteel Rodenburg heeft gelegen. Dit 

kasteel is vermoedelijk in het begin van de 15e eeuw gebouwd en in 1572 verwoest.  

 

Het is overigens niet zeker of het kasteel hier gelegen heeft. De exacte locatie is namelijk 

niet bekend. Het stond aan de voet van de duinen, nabij de Herenweg en op 2000 meter 

van het Slot op Den Hoef. Rodenburg is vermoedelijk geen belangrijk kasteel geweest. 

Mogelijk was het enkel een moated site. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van dit veldonderzoek is het inmeten van mogelijke fundatieresten / grondsporen 

van kasteel Rodenburg met grondradar. 

 

Aard en dimensies van het onderzoeksdoel 

Uitgangspunt van het onderzoek is dat er wordt gezocht naar fundatieresten / 

grondsporen met een breedte en hoogte van minimaal 1 meter en een lengte van 

minimaal 5 meter. 

 

Onderzoeksdiepte 

Maximaal 2.5 m-mv. 
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2 Uitvoering van het onderzoek 

2.1 Onderzoeksgebied 

 

De onderzoeksgebied is gelegen aan de Duynmayers Kroft te Egmond aan den Hoef (in 

blauw de onderzoekslocatie weergegeven): 

 

 
 

Tevens is op verzoek van de opdrachtgever een naastgelegen locatie extra meegenomen 

(in wit weergegeven): 
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Bodemopbouw en grondwaterstand 

De bodemopbouw bestaat uit voornamelijk uit zand. 

 

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie. 

2.2 Onderzoeksmethode 

Voor het in kaart brengen van ondergrond of constructies door geofysisch 

bodemonderzoek zijn verschillende onderzoekstechnieken beschikbaar. Op basis van 

onze kennis en ervaring wordt bepaald welke onderzoekstechnieken ingezet worden om 

het onderzoeksdoel te verwezenlijken. Factoren als onderzoeksdoel, gewenst 

dieptebereik, locatiespecifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten 

voor veldonderzoek en data analyse spelen een rol bij deze beslissing.  

 

Gebaseerd op de beschikbare informatie is er bij dit onderzoek gekozen voor de inzet van 

de volgende techniek(en) Grondradar. 

 

 

Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de ingezette technieken.  
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2.3 Uitgevoerd onderzoek 

 

Uitvoering 

Het onderzoek is uitgevoerd op 18 mei 2017. 

 

Over de toegankelijke delen van de onderzoekslocatie is een grid van 5 bij 5 meter 

gelopen. 

 

Plaatsbepaling is middels HP DGPS met een onnauwkeurigheid van minder dan 0.1 meter 

vastgelegd.  
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3 Methodiek data analyse  

Grondradar 

Met behulp van geregistreerde radardata kunnen radarprofielen worden gegenereerd die 

een verticale dwarsdoorsnede van de ondergrond weergeven. Als er voldoende 

elektromagnetisch contrast bestaat tussen de omgeving en het object of bodemlaag, 

worden de in de ondergrond gestuurde radarsignalen door (non-)metallische objecten en 

laagovergangen gereflecteerd. 

 

Voor het detecteren van fundatieresten / grondsporen worden de radarprofielen 

gecontroleerd op aanwezigheid van boogvormige reflectoren (hyperbolen) of semi-

horizontale reflectoren.  

 

Een hyperbool ontstaat doordat de radarantenne het signaal niet alleen loodrecht, maar 

ook onder een hoek de bodem inzendt. Het gevolg hiervan is dat het object al reflecties 

kan veroorzaken voordat de antenne zich recht boven het object bevindt. Deze reflecties 

komen ook voor nadat de antenne het object gepasseerd is. Wanneer de antenne zich 

recht boven het object bevindt en de reistijd van het uitgezonden signaal van de 

grondradar naar het object het kortst is, wordt het object gemarkeerd door de top van de 

hyperbool. Deze reflecties komen steeds lager in het radarbeeld te liggen wanneer de 

reistijden tussen het object en de antenne toenemen. Dit gebeurt wanneer de antenne 

steeds verder van het object wordt bewogen langs de meetlijn. 

 

De hyperbolen worden geanalyseerd op horizontale en diepteligging, indicatieve 

dimensies van het object en signaalsterkte.  

 

Lijnvormige objecten zoals fundatieresten / grondsporen zullen in naastgelegen 

meetlijnen op ongeveer dezelfde horizontale en verticale positie een hyperbool 

veroorzaken in een grondradarprofiel.  

 

Ter illustratie zijn in bijlage 3 karakteristieke grondradarprofiel weergegeven. Voor dit 

grondradarprofiel geldt het volgende: de verticale as aan de linkerkant van een profiel 

geeft de reistijd van de radargolf van de zender via reflectie naar de ontvanger weer, en 

heeft als eenheid nanoseconde (ns). De verticale as aan de rechterkant geeft een 

indicatie van de diepte waarop de reflectoren zich bevinden. Deze as is gebaseerd op een 

gemiddelde snelheid van de radargolven in de ondergrond en heeft als eenheid m-mv 

(meter minus maaiveld). Voor het bodemmateriaal op de onderzoekslocatie is 0.09 meter 

per nanoseconde een goede waarde voor deze snelheid. De horizontale as geeft de 

positie in meters vanaf de start tot aan het eind van de meting weer.  

 

Zichtbaar zijn hyperbolen en semi-horizontale reflectoren in het grondradar profiel, die 

mogelijk duiden op de aanwezigheid van fundatieresten / grondsporen in de ondergrond.  
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4 Resultaten en aanbevelingen 

Resultaten 

De geofysische data zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van mogelijke fundatieresten 

/ grondsporen zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

 

In bijlage 4 zijn de meetresultaten weergegeven. Er zijn op basis van de 

grondradarmetingen dieptekaarten van de ondergrond aangemaakt op diepten van 0.4, 

0.5 en 2.0 m-mv. 

 

Op basis van de meetresultaten zijn vierkante structuren, mogelijk fundatieresten / 

grondsporen zichtbaar in de ondergrond. Deze structuren zijn vanaf circa 0.4 m-mv 

zichtbaar in de bodem. 

 

De breedte varieert van minimaal 2 meter tot enkele tientallen meters. 

 

Aanbevelingen 

Wij adviseren om op basis van de overzichtskaart en de voorinformatie op een aantal 

locaties boringen te plaatsen om een meer gedetailleerd beeld te verkrijgen van de 

mogelijke fundatieresten / grondsporen ter plaatse.  
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5 T&A en kwaliteit 

T&A waarborgt de kwaliteit en veiligheid van haar onderzoeken door een ISO-9001 en 

VCA** gecertificeerd kwaliteitssysteem. Explosievenonderzoek wordt uitgevoerd conform 

de wettelijk verplicht gestelde systeemcertificaat “Opsporen Conventionele Explosieven” 

(WSCS-OCE). 

 

T&A vindt het belangrijk om de CO2 emissie van haar activiteiten te monitoren en te 

reduceren. Daarom beschikt T&A over het CO2-bewust certificaat 3. 

 

T&A streeft naar zo representatief mogelijk onderzoek. Een onderzoek waarbij 

geofysische technieken worden gebruikt, is echter gebaseerd op een beperkt aantal 

metingen. Daarom blijft het mogelijk dat er lokaal afwijkingen in de ondergrond 

voorkomen, die niet in de geofysische data geobserveerd zijn. Ook moet er voldoende 

contrast aanwezig te zijn tussen het onderzoeksdoel en haar omgeving om het 

onderzoeksdoel te kunnen waarnemen. Omgevingsverstoringen kunnen de resultaten 

negatief beïnvloeden. 

 

Het uitgevoerde onderzoek is momentopname. Naarmate de periode tussen uitvoering 

van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kunnen menselijke en 

natuurlijke factoren de situatie ter plaatse beïnvloeden. 
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Bijlage 1: Technieken 

Grondradar 

Grondradar, ook wel bodemradar of georadar genoemd, is een elektromagnetische 

reflectietechniek waarmee vanaf het maaiveld de bovenste meters van de ondergrond 

snel en met grote nauwkeurigheid in kaart worden gebracht op een niet destructieve 

wijze. Deze geofysische techniek wordt met name ingezet voor het lokaliseren van 

(moeilijk opspoorbare) objecten en (bodem-)lagen. De nauwkeurigheid die met 

grondradar bereikt wordt, is zeer hoog. 

 

Meetprincipe 

Grondradar werkt met elektromagnetische golven die via een zendantenne de grond in 

worden gestuurd. Deze golven reflecteren in een bodem of constructie wanneer de 

materiaaleigenschappen veranderen. De gereflecteerde golven worden geregistreerd met 

behulp van een ontvangstantenne.  

 

Er bestaan verschillende meetsystemen voor diep en voor ondiep onderzoek. 
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Bijlage 2: Overzichtskaart onderzoeksgebied 
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Bijlage 3: Voorbeelddata  
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Bijlage 4: Overzichtskaart met mogelijke fundatieresten / grondsporen 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te ontwikkelen tot woonwijk, in
combinatie met natuurontwikkeling. Dit onderzoek is onderdeel van het bestemmingsplan.
Wanneer bij dergelijke ontwikkelingen beschermde plant- of diersoorten of beschermde
gebieden in het geding kunnen zijn, dienen deze te worden getoetst aan de wet- en
regelgeving voor natuur. Om inzichtelijk te maken of de kans bestaat dat dit het geval is bij
het plan is dit verkennende onderzoek uitgevoerd.

1.2 Kader van het onderzoek
Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving voor natuur.
De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders:
· Wet natuurbescherming:

° Natura 2000-gebieden.
° Soorten.
° Houtopstanden.

· Natuurnetwerk Nederland (NNN).
· Andere provinciaal beschermde gebieden buiten het NNN zoals habitat voor

weidevogels.
· Gemeentelijk beleid.

Het verkennend onderzoek is er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke
effecten op beschermde natuurwaarden in en om het projectgebied. Toetsing heeft
plaatsgevonden op beschermde Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en op de
natuurbeleidskaders. In het rapport worden de mogelijke vervolgstappen besproken die
moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader
effectonderzoek en nadere procedures. In dit verkennend onderzoek heeft toetsing
plaatsgevonden op beschermde Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en op de
natuurbeleidskaders.

1.3 Ligging plangebied
Het plangebied Delversduin bevindt zich aan de westzijde van Egmond aan den Hoef. Het
terrein wordt aan de oostzijde begrensd door woningen, en aan de noordwestzijde grenst
het aan de duinen, zie figuur 1.

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood).
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Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit een grasland en een akker, omringd door
een al dan niet drooggevallen, smalle sloot met rijk begroeide oevers, zie figuur 2. Door het
midden van het terrein loopt eveneens een bredere sloot (+/- 3 meter). Het grasland wordt
gebruikt als uitlaatveld door hondeneigenaren.

Figuur 2. Overzicht van het plangebied.

1.4 Voorgenomen activiteiten
BPD Ontwikkelingen BV is voornemens om circa 162 woningen te bouwen in het zuidelijke
deel, in het noordelijke deel is ruimte voor natuurontwikkeling, zie figuur 3. Teneinde de
ontwikkeling mogelijk te maken worden diverse activiteiten uitgevoerd zoals o.a. het
aanleggen van ondergrondse infra (kabels en leidingen), bovengrondse infra
(toegangswegen), bouwrijp maken en bouwactiviteiten t.b.v. woningbouw.
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Figuur 3. Voorgenomen ontwikkelingsplannen.
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2 Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden

2.1 Toetsingskader
Bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wet
natuurbescherming. Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de
Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het
beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten
en habitats binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats en/of soorten.
Dit kunnen behoudsdoelstellingen zijn voor habitats en leefgebieden van soorten die zich al
op het gewenste niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk
verbeterdoelstellingen voor habitats en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het
gewenste niveau bevinden.

Om dit toetsbaar te maken kent de Wet natuurbescherming (Wnb) een
goedkeuringsvereiste voor plannen die significante gevolgen voor de betreffende gebieden
zouden kunnen hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb), en een vergunningplicht voor projecten
die significant negatieve gevolgen voor de betreffende gebieden zouden kunnen hebben
(artikel 2.7, tweede lid, Wnb). De goedkeuring of de vergunning wordt alleen verleend
wanneer voldoende zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende
Natura 2000-gebied niet in het geding zijn. Wanneer significante gevolgen voor Natura
2000-gebieden op grond van een passende beoordeling niet kunnen worden uitgesloten,
kan alleen goedkeuring aan het plan of een vergunning voor het project worden verleend
indien de ADC-toets met succes doorlopen kan worden (artikel 2.8, vierde lid, Wnb).
Dat betekent dat het project nodig is omwille van een dwingende reden van groot openbaar
belang, er geen alternatief mag zijn met minder grote effecten op Natura 2000 en de nodige
compenserende maatregelen worden getroffen.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)
uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft geoordeeld
dat het PAS niet aan alle eisen van de Habitatrichtlijn voldoet. Het PAS geeft onvoldoende
zekerheid dat met de uitgifte van ontwikkelingsruimte significante gevolgen voor Natura
2000 zijn uitgesloten. De consequentie is dat het PAS niet als basis voor toestemming voor
projecten of andere activiteiten kan worden gebruikt. Toetsing van effecten van
stikstofdepositie gaat daarom weer volgens de in voorgaande alinea beschreven procedure.
De provinciale beleidsregels stikstof geven hier een nadere inhoudelijke invulling aan.

In de navolgende paragrafen is verkend of er effecten op kunnen treden op Natura 2000-
gebieden op basis van de ligging van het plangebied en reikwijdte van effecten. Indien op
basis van deze verkenning effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten kunnen de volgende
vervolgstappen aan de orde zijn:
· Voortoets geeft een aanwijzing over de mogelijke negatieve effecten van een plan of

project op Natura 2000-gebieden. Uit de voortoets volgt ook welke vervolgstappen
nodig zijn. Soms blijk uit de voortoets dat er zeker geen significant negatieve effecten
voor Natura 2000-gebieden zijn. Dan is er geen vergunningplicht en de initiatiefnemer
hoeft verder niets te doen. Als er wel mogelijke significant negatieve effecten zijn volgt
passende beoordeling.

· Passende beoordeling: beoordeling of significante gevolgen van het plan of project zijn
uit te sluiten rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen. In een passende
boordeling mag rekening gehouden worden met mitigerende maatregelen. Als
significante gevolgen niet zijn uit te sluiten volgt ADC-toets.
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· ADC-toets: Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder
effecten, er sprake is Dwingende redenen van groot openbaar belang en in
Compensatie is voorzien.

2.2 Inventarisatie
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de
gebiedendatabase van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Uit deze gebiedendatabase blijkt dat het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied
’Noordhollands Duinreservaat’, zie figuur 4.

Het Noordhollands Duinreservaat is een karakteristiek duinlandschap, bestaande uit duinen
met natte en vochtige duinvalleien, duingraslanden, struwelen, bossen en ruigten. Het ligt
op de overgang van de kalkrijke naar de kalkarme duinen. De vegetatie weerspiegelt de
kalkgehalten in de bodem: in het noordelijke deel komen kalkarme vegetaties met
kraaiheide, kruipwilg, buntgras en dergelijke voor, ten zuiden van Bergen aan Zee
overgaand in kalkrijke duingraslanden met duinsterretje en zeedorpenvegetaties.
Een aanzienlijk deel van het gebied is bebost met naaldbos en loofbos.

Figuur 4. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het Natura 2000-gebied
‘Noordhollands Duinreservaat’ (roodbruin).

2.3 Analyse van de mogelijke effecten
Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied maar grenst hier wel aan. Geluid en
beweging die met de werkzaamheden gepaard gaat reiken enkele honderden meters ver.
Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied zijn
negatieve effecten van geluid en beweging op de instandhoudingsdoelstellingen niet
uitgesloten. De werkzaamheden in het plangebied resulteren niet in een oppervlakteverlies
van het Natura 2000-gebied, evenmin veroorzaakt het versnippering voor aangewezen
soorten, verontreiniging en verdroging. De werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring
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door verlichting en door mechanische effecten1. Indien tijdens de werkzaamheden en in het
plan rekening wordt gehouden met het toepassen van verlichting die niet uitstraalt richting
het Natura 2000-gebied is verstoring door verlichting te voorkomen. Uit het veldbezoek is
naar voren gekomen dat omwonenden het plangebied gebruiken als uitlaatveld voor
honden. Loslopende honden veroorzaken relatief gezien een grote mate van verstoring op.
Het is dan ook aannemelijk dat door de werkzaamheden en het plan geen toename aan
mechanische verstoring op zal treden. De bestemming van de gronden tussen het
woningbouwplan en het Natura 2000-gebied wijzigen van Agrarisch naar Natuur en worden
als zodanig worden ingericht. Ook dit zal leiden tot een afname van mogelijke mechanische
effecten.

De werkzaamheden gaan gepaard met emissie van stikstof. Deze emissie kan zich vrij
gemakkelijk over een afstand van enkele kilometers verplaatsen en zodoende van invloed
zijn op het Natura 2000-gebied ’Noordhollands Duinrevervaat’. De meest gevoelige habitat
typen hiervoor zijn: grijze duinen, duinheiden met kraaihei en duinheiden met struikhei, zie
figuur 5.

1 Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten
gevolge van menselijke activiteiten.
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Figuur 5. Gevoeligheid van soorten en habitattypen in het Noordhollands
Duinreservaat (Synbiosys Alterra, 2021).

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt gebruikt gemaakt van verschillend
materieel. Deze machines stoten onder andere stikstof uit wat uiteindelijk neer zal dalen
(stikstofdepositie). Om de hoeveelheid stikstofdepositie te bepalen is een AERIUS-
berekening uitgevoerd, een notitie opgesteld en een vergunning op grond van de Wnb
aangevraagd in het landelijke Stikstofregistratiesysteem (SSRS).

Op 14 oktober 2020 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Wnb-vergunning
voor stikstof verleend. Daartegen is beroep ingesteld, waardoor deze momenteel nog niet
onherroepelijk is. Hoewel er geen aanleiding is om aan te nemen dat de vergunning niet in
stand blijft, leent deze zich op dit moment niet voor één-op- één-inpassing in het
bestemmingsplan. Om zekerheid te krijgen dat het plan de natuurlijke kenmerken van de
omliggende Natura 2000-gebieden niet zal aantasten, is gewerkt aan een onderbouwing. In
het ruimtelijk traject wordt daarom nu primair uitgegaan van interne saldering, op basis van
een notitie van Sweco. Om de hoeveelheid stikstofdepositie te bepalen is een AERIUS-
berekening uitgevoerd en een notitie opgesteld (Sweco, 2021).
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In deze notitie is geconcludeerd dat het plan, ten opzichte van de referentiesituatie, de
aanleg en het gebruik van de woningbouw en natuurontwikkeling Delversduin niet leidt tot
een toename aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Dit komt doordat met deze
ontwikkeling een einde komt aan het huidige agrarisch gebruik, zowel fysiek als
planologisch. Uit de uitgevoerde AERIUS-berekeningen blijkt dat zowel in de aanlegfase als
in de gebruiksfase de stikstofdepositie niet groter is dan in de referentie situatie. Per saldo
(intern salderen) is er dus geen toename aan stikstofdepositie (0,00 mol N/ha/jr). Effecten
op Natura 2000-gebieden, zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. Aangezien Delversduin
in het geheel geen effect heeft op Natura 2000-gebieden is tevens uit te sluiten dat dit plan
en project in combinatie met andere plannen en projecten significante gevolgen kan
hebben. Er is daarom op grond van art. 2.7 tweede lid geen Wnb-vergunning nodig.
Bovendien mag de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen op grond van artikel 2.7
eerste lid Wnb.

Voor plannen (art. 2.7 eerste lid) en projecten (art 2.7 tweede lid) heeft de Wet
natuurbescherming een iets afwijkend toetsingskader, maar komt voor de saldoberekening
in deze casus feitelijk overeen. Dit komt doordat het feitelijke legale planologisch gebruik
voor vaststelling van het bestemmingsplan (referentie voor plannen) hier overeenkomt met
het op grond van de Wnb-toegestane (‘vergunde’) gebruik (referentie vergunningen). Het
perceel waarop de ontwikkeling plaatsvindt had op de Europese referentiedatum reeds een
agrarisch gebruik en is sindsdien ononderbroken in gebruik geweest. Het perceel heeft ook
nog steeds een agrarische bestemming in het vigerende bestemmingsplan.
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3 Wet natuurbescherming: soortenbescherming

3.1 Toetsingskader
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de Wet
natuurbescherming worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd waaraan
verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
· lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
· lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld

in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
· lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze

onder zich te hebben;
· lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
· lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet

van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
· lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het
Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen;

· lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
· lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur

opzettelijk te vernielen of te rapen;
· lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld

in het eerste lid te beschadigen of te vernielen;
· lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen
of te vernielen.

Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
· lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

° onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet,
opzettelijk te doden of te vangen;

° onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

° onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij
deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt dat voortplantings- en rustplaatsen
(inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet opzettelijk verstoord of
vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet opzettelijk)
mogen worden gedood of verwond.
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Voor Andere beschermde soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief
functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen
worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden
gedood of verwond. Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring zijn niet van
toepassing op deze soorten.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies
c.q. ministerie van LNV) de vrijheid heeft om soorten binnen deze categorie vrij te stellen
van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming. Met artikel 4 van de
verordening van de provincie Noord-Holland wordt een dergelijke vrijstelling gegeven.
De diersoorten waarop de vrijstelling ten behoeve van ruimtelijke ingrepen ziet worden
genoemd in tabel 1. In artikel 5 van deze verordening is de meldings- en rapportageplicht
opgenomen. In de melding zal de eigenaar, de grondgebruiker of degene aan wie namens
hem, conform artikel 3.15 zevende lid van de wet, toestemming is verleend, aangeven
wanneer er waar werkzaamheden uitgevoerd zullen worden uitgevoerd. (Provincie Noord-
Holland, 2016).

Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en de voorgenomen activiteiten strijdig zijn
met de bepalingen in de nieuwe wet geldt een ontheffingsplicht. Deze kan alleen worden
verleend indien de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor vogels geldt
in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te
werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de nieuw wet. Er is
dan geen ontheffing Wet natuurbescherming nodig.

Tabel 1. Vrijgestelde soorten in Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2016).
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Naast bovengenoemde verbodsartikelen bevat de Wnb een algemeen geldende zorgplicht.
Deze zorgplicht is te allen tijde van toepassing en geldt ook voor niet beschermde flora en
fauna.

Zorgplicht (artikel 1.11)
· lid 1) Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving.

· lid 2) De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen
kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal
natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
° onderdeel a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
° onderdeel b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de

noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
° onderdeel c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel

mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
· lid 3) Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming

met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

3.2 Methode
Bronnenonderzoek
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende
beschermde soorten in het plangebied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek,
een verkennend veldbezoek en habitatgeschiktheid beoordeling. Het studiegebied ongeveer
9,5 ha. groot.

Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare
informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en
omgeving. Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt:
· NDFF database (2016-2021)
· NDFF Verspreidingsatlas
· SOVON (www.sovon.nl)
· EIS Nederland (www.eis-nederland.nl)
· Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl)

Habitatgeschiktheidsbeoordeling
Op basis van een oriënterend veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde
soorten beoordeeld. Deze beoordeling brengt samen met het bronnenonderzoek de
beschermde soorten(groepen) in beeld die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Het
veldbezoek heeft plaats gevonden op 14 juni 2019 door een deskundig ecoloog van Sweco.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Op basis van het bronnenonderzoek en de habitatgeschiktheidsbeoordeling wordt een
inschatting gemaakt in hoeverre de te verwachten soort(groepen)en en/of het geschikte
biotoop beïnvloed kunnen worden door de voorgenomen activiteit. Op basis van deze
analyse wordt geconcludeerd voor welke soort(groepen) er nader (veld)onderzoek en
eventueel ontheffingsplicht in kader van Wet natuurbescherming van toepassing is. Het
onderzoek beperkt zich tot op grond van de Wnb beschermde planten- en diersoorten.
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Niet-beschermde Rode lijstsoorten die in het plangebied (kunnen) voorkomen zoals diverse
soorten paddenstoelen en vaatplanten worden niet in het onderzoek betrokken omdat deze
soorten niet relevant zijn voor toetsing aan de Wet natuurbescherming.

3.3 Voorkomende ecotopen
Het plangebied bestaat uit een akker en een grasland. Rondom het plangebied is een
watergang aanwezig en er loop dwars door het plangebied een watergang die de akker en
grasland van elkaar scheidt. De sloten zijn hebben natuurlijke oevers zijn circa 1 – 1,5 meter
breed en zijn dichtbegroeid met riet. Langs de sloten staan planten zoals brandnetel,
akkerdistel, kamille en vergeet-me-nietje. Op de akker stond tijdens het veldbezoek Engels
raaigras. Op het grasland staan soorten zoals klaproos, zuring, wikke, gewoon biggenkruid,
en smalle weegbree. Langs de watergang die door het plangebied heen loopt staan vijf
wilgen. In het zuiden van het plangebied is een stuk verhard terrein. De verharding bestaat
uit asfalt en klinkers. Op dit moment is dit een parkeerplaats en dient het als oprit naar
vakantiehuizen. Hier staan een aantal bomen; eik en witte abeel. Langs de rand ten zuiden
van het plangebied staat Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw, zie figuur 6 en 7.

Figuur 6. Japanse duizendknoop (links) en reuzenberenklauw (rechts) aangetroffen in het
plangebied.
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Figuur 7. Locatie van de reuzenberenklauw (groen) en Japanse duizendknoop (blauw) in het
plangebied (rood).

3.4 Planten
Uit gegevens van de NDFF database blijkt dat er geen beschermde planten voorkomen in
de omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn alleen algemene soorten
zoals gewoon biggenkruid, klaproos, wikke, kamille, zuring en brandnetel waargenomen. Op
de akker worden gewassen verbouwd en het grasland wordt als honden uitlaatveld gebruikt.

De aanwezigheid van beschermde planten in het plangebied wordt uitgesloten. De
beschermde planten die in het duingebied voor kunnen komen groeien op droge
voedselarme plekken en de grond van het grasland en akker zijn voedselrijk. Nader
onderzoek is niet noodzakelijk, een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming
is niet nodig.

3.5 Vogels
Uit gegevens van de NDFF database blijkt dat de kerkuil, buizerd en huismus in de
omgeving van het plangebied voorkomen. Deze soorten hebben jaarrond beschermde nest
en rustplaatsen. Tevens komen de veldleeuwerik, nachtegaal, zomertortel, koekoek, zwarte
mees, ringmus en wulp voor in de omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek is
in een watergang binnen het plangebied een meerkoet paar met 3 jongen waargenomen. In
de watergang waren drie nesten van de meerkoet aanwezig. Net buiten het plangebied bij
een paddenpoel zijn 3 wilde eenden rusten op een boomstronk waargenomen. Op het
grasland waren onder andere kauwen en spreeuwen aanwezig.

Het plangebied bevat geen bebouwing en is hierdoor niet geschikt als nest en/of rustlocatie
voor de huismus en kerkuil. De bomen in het plangebied zijn geïnspecteerd op de
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aanwezigheid van jaarrond beschermde nest en rustplaatsen. Deze zijn niet aangetroffen,
de aanwezigheid van jaarrond beschermde nest en rustplaatsen wordt uitgesloten.
Het plangebied is geen onderdeel van essentieel foerageergebied van de huismus, buizerd
en kerkuil. Voor de huismus is voldoende foerageer mogelijkheid aanwezig in de tuinen
rondom het plangebied. Voor de buizerd en kerkuil is er voldoende alternatief
foerageergebied aanwezig in de duinen en omliggende langbouwgronden.

Alle vogels zijn tijdens het broeden beschermd. Wanneer de werkzaamheden plaats vinden
binnen het broedseizoen dient er eerst een broedvogelcontrole uitgevoerd te worden.

3.6 Vleermuizen
Uit gegevens van de NDFF database blijkt dat de watervleermuis, meervleermuis, gewone
grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger in de
omgeving van het plangebied voorkomen. De gewone grootoorvleermuis, watervleermuis
en meervleermuis overwinteren in de bunkers in de duinen. De gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis en laatvlieger zijn foeragerend waargenomen.

Vleermuizen zijn op basis van de keuze in verblijfplaatsen globaal in twee soorten te
verdelen: soorten die hun verblijfplaats in gebouwen hebben en vleermuizen die hun
verblijfplaats in bomen hebben. Gebouwbewonende soorten hebben hun verblijfplaats
onder andere in de spouwmuur en achter gevelbetimmering. In het plangebied is geen
bebouwing aanwezig en is hierdoor niet geschikt als vaste rust- en/of voortplantingsplaats
voor gebouwbewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone
grootoorvleermuis. Boombewonende vleermuizen hebben hun verblijfplaats onder ander in
holtes en achter loszittende bast in bomen. De bomen in het plangebied bevatten geen
scheuren, holtes en/of loszittende bast en zijn hierdoor niet geschikt als vaste rust- en/of
voortplantingsplaats voor boombewonende soorten zoals de ruige dwergvleermuis.

Naast verblijfplaatsen zijn ook foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen
beschermd indien deze van essentieel belang zijn voor het functioneren van een lokale
populatie. Verschillende soorten vleermuizen maken gebruik van lijnvormige elementen
zoals bomenrijen, watergangen en houtwallen om te navigeren en ter beschutting tegen
wind. Routes die door meerdere individuen gebruikt wordt noemen we een vliegroute.
Vliegroutes zijn nodig om zich te kunnen verplaatsen van verblijfplaats naar
foerageergebied en vice versa.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een essentiële vliegroute vanwege het
ontbreken van lijnvormige elementen in het landschap. Het plangebied kan gebruikt worden
door vleermuizen om te foerageren. Het betreft hier echter geen essentieel
foerageergebied, er zijn in de omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden zoals het
duingebied en het park 100 meter ten westen van het plangebied.

3.7 Overige zoogdieren
Uit gegevens van de NDFF database blijkt dat de wezel, bunzing en boommarter rondom
het plangebied voorkomen. Tevens komen algemene soorten zoals de egel, eekhoorn,
haas, konijn en vos voor in en rondom het plangebied. Voor algemene soorten zoals de
egel, eekhoorn, haas, konijn en vos geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling
(i.c.m. een meldplicht). Het plangebied is een open landschap zonder schuilmogelijkheden
en is hierdoor geen geschikt habitat voor kleine marterachtigen zoals de wezel en bunzing.
De boommarter komt voor in bossen, in het plangebied staan te weinig bomen om geschikt
habitat te vormen voor de boommarter. Nader onderzoek naar beschermde soorten is niet
noodzakelijk, een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.
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3.8 Amfibieën en Reptielen
Uit gegevens van de NFDD database blijkt dat de zandhagedis en rugstreeppad voorkomen
in het duingebied naast het plangebied. Tevens komen de gewone pad, bruine kikker en
kleine watersalamander voor in de omgeving van het plangebied. Tijdens het veldbezoek is
naast het plangebied bij een paddenpoel een roepende rugstreeppad gehoord, zie figuur 8.

Figuur 8. Paddenpoel naast het plangebied.

Het plangebied is geen geschikt habitat voor de zandhagedis, deze soort heeft een
afwisseling van dwergstruikvegetatie met hogere grassen, ‘kale’ grond en binnen 10 meter
plekken met open zand waar de eieren gelegd kunnen worden nodig. Tevens is het
plangebied niet geschikt voor de rugstreeppad vanwege het ontbreken van vergraafbaar
zand en geschikt voortplantingswater. De oevers zijn te begroeid om te kunnen functioneren
als voortplantingswater. De rugstreeppad zit echter wel in een poel naast het plangebied.
De rugstreeppad is een pionier soort die snel geschikte gebieden betrekt. Het bouwrijp
maken van de grond maakt het plangebied geschikt habitat. Om kolonisatie van de
rugstreeppad tijdens de aanlegfase te voorkomen dienen maatregelen getroffen te worden.

Het plangebied en de watergangen zijn geschikt voor algemene amfibieën soorten zoals de
gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. Voor deze soorten geldt in de
provincie Noord-Holland een vrijstelling (i.c.m. een meldplicht). Nader onderzoek naar
beschermde soorten is niet noodzakelijn. Een ontheffing voor de wet Natuurbescherming is
niet nodig.

3.9 Vissen
Volgens gegevens uit de NDFF database en verspreidingsgegevens van de
verspreidingsatlas komen er geen beschermde soorten voor in het plangebied. De ondiepe
’dichte’ sloten zijn ook geen geschikt habitat voor de beschermde vissen. Op het moment
van het veldbezoek stond in alle sloten water. Wanneer er vissen in de sloot zitten zullen dit
algemene soorten betreffen. Voor deze soorten geldt de zorgplicht. Nader onderzoek naar
beschermde soorten is niet noodzakelijk, een ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming is niet nodig.

3.10 Ongewervelden
Uit gegevens van de NDFF database blijkt dat de kommavlinder, grote vos en bruine
eikenpage in de omgeving van het plangebied voorkomen. Uit verspreidingsgegevens van
de verspreidingsatlas blijkt dat tevens de aardbeivlinder en duinparelmoervlinder in de
omgeving voor kunnen komen.
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Het voorkomen van beschermde ongewervelden in het plangebied kan worden uitgesloten.
De kommavlinder, grote vos en bruine eikenpage komen voor in voedselarme milieus. In het
plangebied ontbreken waardplanten, vanwege een te voedselrijk milieu, voor deze soorten
en zodoende kan aanwezigheid worden uitgesloten.
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4 Natuurbeleidskaders

4.1 Toetsingskader
Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd bestaat uit:
· Provinciaal beleid

° Natuurnetwerk Nederland (NNN).
° Gebieden buiten het NNN.

· Gemeentelijk beleid.

4.2 Natuurnetwerk Nederland
De wettelijke bescherming (Wro) van het NNN is geregeld via het bestemmingsplan. Het
NNN voor de provincie Noord-Holland is vastgelegd in Artikel 6.43 van de
Omgevingsverordening NH2020.

De afweging voor ingrepen in het NNN gaat volgens het “nee, tenzij-principe”. In
onderstaand schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant
negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven
zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in
ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of
oppervlakte dient te worden gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en
negatieve effecten op het NNN uitkomst bieden om projecten in het NNN te realiseren. Het
verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN gebieden in de omgeving
van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van ‘nee, tenzij, procedure’.

In de provincie Noord-Holland is de externe werking van het NNN niet van toepassing. Een
“nee, tenzij-toets” behoeft alleen te worden doorlopen indien er sprake is van een RO-
procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.

Schema: Het ”nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel.

Inventarisatie, analyse en toetsing effecten
Het plangebied grenst aan het NNN. Dit betreft het Noordhollands Duinreservaat, zie figuur
9. Het NNN kent in de Provincie Noord-Holland geen externe werking. Een nee-tenzij toets
is niet noodzakelijk.
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Figuur 9. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van het NNN (groen).

Indirecte externe werking
Vanuit een goede ruimtelijke ordening dient inzichtelijk te worden gemaakt of het plan (door
toename van licht, geluid etc) de wezenlijke kenmerken van het NNN-gebied zal aantasten.
Een gemeente dient derhalve bij een wijziging van een bestemmingsplan of
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing in de directe omgeving van een NNN-
gebied een afweging te maken op grond van een goede ruimtelijke ordening. Zowel de Wro
als de Wabo schrijft voor dat de motivering van het besluit om af te wijken van het
bestemmingsplan een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten. Voor het nemen van
een wel overwogen besluit dient een gemeente de ecologische redenen (wezenlijke
kenmerken en waarden) van de begrenzing van het NNN-gebied te betrekken.

De beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden wordt gegeven in de
Omgevingsverordening NH2020. Hierin is het volgende beschreven over oppervlakte en
samenhang van het NNN-gebied Noordhollands Duinreservaat (N4). De oppervlakte van
het NNN in het Noordhollands Duinreservaat bedraagt bijna 5.000 hectare. Dit NNN-gebied
beslaat het hele duingebied van Wijk aan Zee tot Bergen aan Zee. De samenhang binnen
het gebied bestaat uit het uitgestrekte aaneengesloten landschap van jonge en oudere
duinen. De samenhang met andere gebieden in het NNN bestaat er hoofdzakelijk uit dat het
gebied onderdeel is van de min of meer ononderbroken duinreep langs de Nederlandse
vastelandskust. Ten noorden liggen de duingebieden Schoorlse Duinen (N3) en ten zuiden
Duinen bij Wijk aan Zee (N18). De relatie van deze samenhangende duingebieden met nog
zuidelijker gelegen duingebieden zoals het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de
Amsterdamse Waterleidingduinen wordt, althans voor een deel van de fauna zoals kleine
zoogdieren en vlinders, beperkt door het Noordzeekanaal.

De duingebieden hebben aan de binnenlandse zijde veelal een harde grens met het
achterliggende agrarische landschap dat is ontstaan door ontginning van de oude
binnenduinen en de poldergebieden op de achterliggende strandvlakte. Als uitzondering
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hierop zijn met de Damlander- en Philistijnse Polder (N7), Duinrand Bakkum (N15), de
Marquette en het Krengenbos ten noorden van Heemskerk (N17) en Westerhout en
Lunetten (N19) nog wel ruimtelijke relaties aanwezig (en/of te herstellen). Binnen het gebied
vormt het Vennewater een aanzienlijke strook met overgang van duin naar strandvlakte,
deels in originele staat en deels heringericht als natuur (Provincie Noord-Holland, 2020).

In tabel 2 zijn de kernkwaliteiten en bijbehorende actuele en potentiële natuurwaarden
weergegeven in relatie tot de vereiste abiotische en ruimtelijke condities. Deze tabel geeft
daarmee inzicht in de aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden in het
ecologisch onderzoek naar de mogelijke (significante) gevolgen van een plan op het NNN.

Tabel 2  Actuele en potentiële natuurwaarden in relatie tot de vereiste abiotische en ruimtelijke
condities (‘X’)

Uit figuur 10 blijkt dat grenzend aan het plangebied het natuurdoeltype N15.02 Duinbos of
N08.02 Open Duin.
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Figuur 10. Ligging plangebied t.o.v. natuurtypen in NNN-gebied.

Het plan behelst het realiseren van een aantal circa 162 woningen waarbij door middel van
wadi’s een groene bufferzone wordt gerealiseerd tussen de duinen en de woningen. De
wezenlijke kenmerken en waarden (o.a. relatieve rust, donkerte en stilte) worden door het
plan niet aangetast.

4.3 Gebieden buiten het NNN
Toetsingskader
Gebieden behorend tot een habitat voor zijn in de provincie Noord-Holland zijn vastgelegd
in Artikel 6.46 van de Omgevingsverordening NH2020. De afweging voor ingrepen in deze
gebieden gaat volgens het “nee, tenzij-principe”.

Ingrepen met een significant negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden
mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang
en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een
gebied behorend tot een habitat voor weidevogels, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd
te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden
gecompenseerd. Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van gebieden
behorend tot een habitat voor weidevogels in de omgeving van het plangebied en de
noodzaak voor het doorlopen van ‘nee, tenzij, procedure’.

In de provincie Noord-Holland is de externe werking van gebieden behorend tot een habitat
voor weidevogels en ganzenfoerageergebieden van toepassing. Een ‘nee, tenzij-toets’
behoeft alleen te worden doorlopen indien er sprake is van een RO-procedure met
betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.

Inventarisatie, analyse en toetsing effecten
Het plangebied ligt op circa 400 meter van een gebied behorend tot een habitat voor
weidevogels, zie figuur 11. De werkzaamheden zijn volgens de ‘nee, tenzij toets’
toegestaan, vanwege de afstand tot de gebieden en het huidige gebruik binnen het NNN
vindt er geen aantasting plaats aan de wezenlijke kenmerken en waarden van de gebieden.
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Figuur 11. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van gebieden behorend tot habitat voor
weidevogels (groen).

4.4 Gemeentelijk beleid
De gemeente Bergen heeft voor zover bekend geen beleid op het gebied van natuur
waarop getoetst moet worden.
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5 Conclusies

5.1 Wet natuurbescherming
Natura 2000-gebieden
Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebieden ’Noordhollands Duinreservaat’. De
werkzaamheden in het plangebied resulteren niet in een oppervlakteverlies van het Natura
2000-gebied, evenmin veroorzaakt het versnippering voor aangewezen soorten,
verontreiniging en verdroging. De werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring door
verlichting en door mechanische effecten. Indien tijdens de werkzaamheden en in het plan
rekening wordt gehouden met het toepassen van verlichting die niet uitstraalt richting het
Natura 2000-gebied is verstoring door verlichting te voorkomen. Uit het veldbezoek is naar
voren gekomen dat omwonenden het plangebied gebruiken als uitlaatveld voor honden.
Loslopende honden veroorzaken relatief gezien een grote mate van verstoring op. Het is
dan ook aannemelijk dat door de werkzaamheden en het plan geen toename aan
mechanische verstoring op zal treden.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt gebruikt gemaakt van verschillend
materieel. Deze machines stoten onder andere stikstof uit wat uiteindelijk neer zal dalen
(stikstofdepositie). Om de hoeveelheid stikstofdepositie te bepalen is een AERIUS-
berekening uitgevoerd, een notitie opgesteld en een vergunning op grond van de Wnb
aangevraagd in het landelijke Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Op 14 oktober 2020 is
door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Wnb-vergunning voor stikstof verleend.
Daartegen is beroep ingesteld, waardoor deze momenteel nog niet onherroepelijk is. Om
zekerheid te krijgen dat het plan de natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-
gebieden niet zal aantasten, is gewerkt aan een onderbouwing.

Om de hoeveelheid stikstofdepositie te bepalen is een AERIUS-berekening uitgevoerd en
een notitie opgesteld (Sweco, 2021). In deze notitie is geconcludeerd dat het plan, ten
opzichte van de referentiesituatie, de aanleg en het gebruik van de woningbouw en
natuurontwikkeling Delversduin niet leidt tot een toename aan stikstofdepositie op Natura
2000-gebieden. Dit komt doordat met deze ontwikkeling een einde komt aan het huidige
agrarisch gebruik, zowel fysiek als planologisch. Uit de uitgevoerde AERIUS-berekeningen
blijkt dat zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase de stikstofdepositie niet groter is dan
in de referentie situatie. Per saldo (intern salderen) is er dus geen toename aan
stikstofdepositie (0,00 mol N/ha/jr). Effecten op Natura 2000-gebieden, zijn daarmee op
voorhand uit te sluiten. Aangezien Delversduin in het geheel geen effect heeft op Natura
2000-gebieden is tevens uit te sluiten dat dit plan en project in combinatie met andere
plannen en projecten significante gevolgen kan hebben. Er is daarom op grond van art. 2.7
tweede lid geen Wnb-vergunning nodig. Bovendien mag de gemeenteraad het
bestemmingsplan vaststellen op grond van artikel 2.7 eerste lid Wnb.

Soortenbescherming
Er zijn geen beschermde soorten aanwezig in of nabijheid van het plangebied. De
voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde soorten, mits
navolgende maatregelen worden getroffen. Er zijn maatregelen nodig om kolonisatie van de
rugstreeppad te voorkomen, dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van paddenschermen.
Bomen en/of struiken dienen gerooid te worden buiten het broedseizoen van volgens. Als
dit onvermijdelijk is dient er een broedvogelcontrole plaats te vinden, waarna een
deskundige ecoloog maatregelen kan vaststellen om de nesten te sparen. Er is geen nader
veldonderzoek en/of effectonderzoek noodzakelijk naar andere soorten. Ervan uitgaande
dat de genoemde maatregelen worden uitgevoerd is geen ontheffing nodig. De
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soortenbeschermingskaders uit de Wet natuurbescherming staan dan niet in de weg aan de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

5.2 Natuurbeleidskaders
Natuurnetwerk Nederland
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden in het
kader van het NNN. Er is geen nader veldonderzoek en/of effectonderzoek noodzakelijk. Er
zijn geen maatregelen nodig om effecten te voorkomen en er is geen nadere procedure
noodzakelijk in de vorm van een “nee, tenzij-toets”.

Gebieden met natuurwaarden buiten het NNN
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden met
natuurwaarden buiten het NNN gelegen. Er is geen nader veldonderzoek en/of
effectonderzoek noodzakelijk en er zijn geen maatregelen nodig om effecten te voorkomen.

Gemeentelijk natuurbeleid
Gemeentelijk natuurbeleid is niet van toepassing.
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5.3 Samenvattende tabel
In onderstaande samenvattende tabel zijn de conclusies en adviezen beknopt weergegeven.

Effecten Nader veldonderzoek Nader effect onderzoek Mitigerende maatregelen* Nadere procedure
Wet natuurbescherming,
Natura 2000- gebieden

· Geen · Geen · Geen · Verlichting toepassen zonder
uitstraling naar gebied

· Geen

Wet natuurbescherming,
soorten bescherming

· Geen · Geen · Geen · Paddenschermen aanbrengen
rondom plangebied

· Broedvogelcontrole bij kap
tussen half maart en half juli

· Geen

Natuurnetwerk Nederland · Geen · Geen · Geen · Geen · Geen

Gebieden met
natuurwaarden buiten de
NNN

· Geen · Geen · Geen · Geen · Geen

Gemeentelijk beleid · N.v.t. · N.v.t. · N.v.t. · N.v.t. · N.v.t.

* mogelijke maatregelen om effecten te voorkomen
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Notitie  
  

Onderwerp: Onderzoek stikstofdepositie – Delversduin Egmond aan den Hoef woningbouw en natuurontwikkeling 

Projectnummer: 367751  

Referentienummer: SWNL0277526  

Datum: 1 juni 2021  
  

 

1 Aanleiding 
Delversduin is een woningbouwproject in Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen), 

gelegen ten westen van Egmond aan den Hoef en ten oosten van Egmond aan Zee. 
BPD Ontwikkeling BV is voornemens 162 woningen te realiseren in het plangebied, 

verdeeld over een fasering van 3 jaar. Daarnaast is BPD Ontwikkeling BV voornemens aan 

de noordzijde van het plangebied natuurontwikkeling te realiseren, als bufferzone tussen de 

woningbouw en het nabijgelegen natuurgebied Noordhollands Duinreservaat. De start van 

de bouw is voorzien in 2022. De ligging van het plangebied is weergegeven op de kaart in 

Figuur 1. 

 

 
Figuur 1 – Ligging plangebied 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 14 oktober 2020 een 

vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) verleend, op basis van ruimte uit het landelijk 

Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Deze vergunning is nog niet onherroepelijk. Het SSRS is 

nog niet in de rechte getoetst. Het is daarom niet zeker of de vergunning stand houdt. De 

gemeente Bergen wil op korte termijn het bestemmingsplan vaststellen waarmee het project 

Delversduin planologisch mogelijk wordt gemaakt. Voorliggende notitie heeft als doel te 

beoordelen of met toepassing van intern salderen het project Delversduin vergunningplichtig 

is op grond van artikel 2.7 tweede lid Wnb. Tweede doel van deze notitie is te beoordelen of 

de gemeenteraad op grond van art. 2.7 eerste lid Wnb het bestemmingsplan mag 

vaststellen rekening houdend met de gevolgen van stikstofdepositie voor Natura 2000-

gebieden. 
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In deze notitie is het onderzoek stikstofdepositie beschreven voor de planontwikkeling 

Delversduin Egmond aan den Hoef. In deze notitie zijn de uitgangspunten en resultaten 

opgenomen van de AERIUS berekeningen van de stikstofdepositie als gevolg van de 

voorgenomen planontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de aanlegfase 

als de gebruiksfase. De rekenresultaten zijn getoetst aan het juridisch toetsingskader voor 

projecten en plannen.  

 

 

2 Juridisch kader 
 

2.1 Wet natuurbescherming 

Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats op grond van de Wnb. Onder Natura 

2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of 

Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het beschermingsregime voor deze 

gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten en habitats binnen de Europese 

Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudings-doelstellingen geformuleerd voor 

natuurlijke habitats en/of soorten. Dit kunnen behoudsdoelstellingen zijn voor habitats en 

leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste niveau (kwalitatief en kwantitatief) 

bevinden of uitbreidings- respectievelijk verbeterdoelstellingen voor habitats en 

leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau bevinden.   

 

Om dit toetsbaar te maken kent de Wnb eisen voor plannen die significante gevolgen voor 

de betreffende gebieden kunnen hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb), en een 

vergunningplicht voor projecten die (significant) negatieve gevolgen voor de betreffende 

gebieden kunnen hebben (artikel 2.7, tweede lid, Wnb).  

 

2.2 Beoordelingskader effecten stikstofdepositie projecten 

Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(ABRvS) d.d. 29 mei 2019 kan een generieke beoordeling die aan het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) ten grondslag lag, niet langer worden gebruikt voor toestemmingverlening 

voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-

gebieden. De beoordeling en vergunningverlening voor projecten met stikstofdepositie 

verloopt daarom weer per project, zoals in de vorige paragraaf beschreven wettelijke 

regeling.  

 

Indien uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de 

stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) dan is er voor het onderdeel 

stikstofdepositie geen vergunningplicht Wnb. Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er 

sprake is van een toename van de stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar), dan is 

er meestal wel een vergunningplicht Wnb, tenzij uit een ecologische voortoets blijkt dat 

significante gevolgen op grond van objectieve criteria op voorhand zijn uit te sluiten. Een 

Wnb-vergunning kan in de volgende situaties worden verleend:  

• in het stikstofregistratiesysteem is voldoende depositieruimte beschikbaar om de 

effecten van het project te salderen1; 

 
1 Met het stikstofregistratiesysteem is depositieruimte gecreëerd doordat maatregelen zijn genomen die de 
stikstofdepositie verminderen. Een deel van deze depositieruimte kan worden ingezet voor het verlenen van een 
Wnb-vergunning. Voorlopig is het stikstofregistratiesysteem alleen beschikbaar voor woningbouwprojecten en een 
beperkt aantal infrastructurele projecten. 
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• uit een passende beoordeling, eventueel inclusief extern salderen, blijkt dat er geen 

risico’s zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende 

Natura 2000-gebieden; 

• na het succesvol doorlopen van de ADC-toets2.  

 

Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er sprake is van een toename van de 

stikstofdepositie (> 0,00 mol N/ha/jaar) en niet aan één van bovenstaande beschreven situaties 

is voldaan kan geen vergunning Wnb worden verleend.  

 

Salderen stikstofdepositie en referentiesituatie  

Tot voor kort was er onduidelijkheid of bij toepassing van intern salderen een Wnb-vergunning 

nodig is. Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(ABRvS) van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71) blijkt dat geen Wnb vergunning vereist is 

indien na intern salderen een project niet leidt tot een toename aan stikstofdepositie ten 

opzichte van de referentiesituatie. De ABRvS overweegt (r.o. 17) dat met de wetswijziging van 1 

januari 2020 de vergunning alleen nog een vergunningplicht bestaat voor projecten die 

significante gevolgen kunnen hebben. De vergunningplicht voor projecten die enige maar geen 

significante gevolgen kunnen hebben is vervallen (= de verslechteringsvergunning). 

 

De referentiesituatie voor projecten wordt ontleend aan de geldende natuurvergunning of, bij 

het ontbreken daarvan, aan de milieutoestemming die gold op de referentiedatum (dat is het 

moment waarop artikel 6 van de Habitatrichtlijn van toepassing werd voor het betrokken Natura 

2000-gebied), tenzij nadien een milieutoestemming is verleend voor een activiteit met minder 

gevolgen. Dan geldt die toestemming als referentiesituatie (ECLI:NL:RVS:2021:71. R.o. 17.2). 

Wanneer op de referentiedatum gronden werden bemest, viel dat bemesten onder de 

(algemene) meststoffenregelgeving. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste van een 

milieutoestemming ten tijde van de referentiedatum (ABRS 29 mei 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:1604, r.o. 22.5). Door dat oordeel van de ABRvS kan in een 

natuurvergunning intern worden gesaldeerd met de beëindiging van bemesting3. Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Holland maken dit ook concreet in de Beleidsregel omtrent 

stikstof. Een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien 

onafgebroken aanwezig is geweest is een toestemming die gebruikt kan worden bij intern 

salderen (Art 1 lid n 50 van de Beleidsregel)4.. 

 

Extern salderen is een mitigerende maatregel. Indien mitigerende maatregelen nodig zijn, staat 

niet op voorhand vast dat een project geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied. Er is dan een op grond van artikel 2.7 tweede lid Wnb een vergunning nodig en 

op grond van artikel 2.8 derde lid een passende beoordeling nodig.  

 

Beslisboom vergunningverlening 

De provincies hebben beleidslijnen4 opgesteld om duidelijkheid te geven over de toepassing 

van intern en extern salderen in de vergunningverlening voor projecten. Figuur 2 toont de 

recente beslisboom voor de toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten 

conform de recente beleidslijnen. Deze notitie voorziet in stap 1 (AERIUS-berekening) en 

een beschouwing van stap 2 (Intern salderen).  

 

 
2 Dit is een onderzoek waaruit naar voren komt dat er geen Alternatieven zijn voor het project, er Dwingende reden 
van groot openbaar belang zijn en waarbij Compensatie van Natura 2000 plaatsvindt. 
3 https://www.hekkelman.nl/blog/overheidszaken/stikstof-intern-salderen-met-bemesten/ 
4 Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent stikstof 

(Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland) (overheid.nl) 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1604
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Noord-Holland/CVDR630765.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Noord-Holland/CVDR630765.html
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Figuur 2 – Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten  

 

 

2.3 Beoordelingskader voor bestemmingsplannen 

De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan alleen vast wanneer de raad voldoende 

zekerheid heeft verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden 

niet zal aantasten. Voor een plan dat leidt tot een toename aan stikstofdepositie en 

waarvoor significante gevolgen niet in een voortoets zijn uit te sluiten, dient een passende 

beoordeling opgesteld te worden. Indien ook in de passende beoordeling, na eventueel 

treffen van mitigerende maatregelen, significante gevolgen niet zijn uit te sluiten, stelt de 

raad het plan alleen vast na succesvol doorlopen van de ADC-toets (artikelen 2.7 en 2.8 

Wnb). 

 

Net als bij projecten geeft een AERIUS berekening inzicht in de eventuele toename aan 

stikstofdepositie door een plan. De referentiesituatie voor plannen is echter anders dan bij 

projecten. De referentie voor plannen is niet de vergunde situatie, maar de feitelijke 

planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan 

(ECLI:NL:RVS:2020:1110, r.o. 12.7).  
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2.4 Beoordeling aanlegfase 

In de voorliggende notitie is zowel de aanlegfase als de gebruiksfase van Delversduin 

beoordeeld.  De Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorziet per 1 juli 2021 in een 

partiële vrijstelling van de vergunningplicht voor stikstofemissies afkomstig van bouw- en 

sloopwerkzaamheden. De aanlegfase kan vanaf die datum buiten beschouwing gelaten 

worden voor de beoordeling van de vergunningplicht. 

 

2.5 Cumulatie stikstofdepositie 

Conform de Wet natuurbescherming dient beoordeeld te worden of een project zelfstandig 

of in combinatie met andere plannen of projecten, tot significante effecten kan leiden op 

instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Met deze cumulatietoets heeft de 

wetgever geboogd te voorkomen dat vele plannen en projecten met een klein effect, samen 

tot significante gevolgen kunnen leiden. Plannen en projecten die in het geheel geen effect 

hebben, kunnen ook niet in combinatie tot andere plannen of projecten tot significante 

gevolgen leiden. Indien uit de AERIUS berekening blijkt dat het plan of project niet leidt tot 

een toename aan stikstofdepositie, is een verdere cumulatieve beoordeling dus niet nodig. 

 

In de praktijk (en in de rechtspraak) ontstaan vaak discussies over de reikwijdte van de 

cumulatietoets. In eerdere uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak dan ook 

verduidelijkt om welke ontwikkelingen het gaat. Een voorbeeld is de zaak ‘ABRvS 16 april 

2014, ECLI:NL:RVS:2014:1312’. Hieruit blijkt dat bij de cumulatietoets slechts rekening 

gehouden moet worden met andere projecten waarvoor een vergunning reeds is verleend, 

maar nog niet (of slechts ten dele) ten uitvoer is gelegd. Projecten waarvoor een vergunning 

is vereist, maar nog niet is verleend worden beschouwd alsnog te ‘onzeker’ en hoeven in de 

cumulatietoets niet meegenomen te worden. Ditzelfde geldt voor projecten die reeds zijn 

uitgevoerd, waarbij de gedachte geldt dat de gevolgen van die activiteiten reeds in de 

huidige situatie zijn verdisconteerd. Voor de vraag of een project in de beoordeling moet 

worden betrokken is dus zowel van belang in welke fase van het besluitvormings- en 

uitvoeringsproces het project zich bevindt (vergunning verleend en nog niet of nog slechts 

ten dele uitgevoerd), als de mogelijke effecten die ervan uit gaan (zie ook ABRvS 9 

september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2848). 
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3 Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
 

Rondom het plangebied zijn de volgende Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige 

habitattypen en/of leefgebieden aanwezig op een relatief korte afstand: 

• Noordhollands Duinreservaat (circa 0,0 km tot plangebied) 

• Schoorlse Duinen (circa 6,5 km tot plangebied) 

 

Het plangebied voor de natuurontwikkeling van Delverslduin grenst vrijwel aan het Natura 

2000-gebied Noordhollands Duinreservaat, het plangebied voor de woningbouwontwikkeling 

ligt op circa 100 meter afstand hiervan. 

 

Op verder afstand zijn ook de Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen 

en/of leefgebieden Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder; Polder Westzaan; 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en Kennemerland-Zuid gelegen. De ligging 

van de planontwikkelingen ten opzichte van Natura 2000-gebieden is in Figuur 3 

weergegeven. 

 

 
Figuur 3 - Ligging planontwikkeling t.o.v. nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
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4 Werkwijze 

Voor de toetsing van de effecten zijn stikstofberekeningen uitgevoerd met AERIUS  
Calculator (2020). De berekeningen zijn uitgevoerd voor de gebruiks- en aanlegfase. Bij de 

AERIUS-berekening is rekening gehouden met de PAS-uitspraak van de ABRvS van 29 mei 

2019. De berekeningen zijn opgesteld conform het document ‘Instructie gegevensinvoer 

voor AERIUS Calculator 2020’ van BIJ12 (versie 3.0). 
 

Gebruiksfase 

De gebruiksfase leidt mogelijk tot extra effecten van stikstofdepositie omdat er sprake is van 

een verkeersaantrekkende werking. Hierbij wordt rekening gehouden met de zogenaamde 

combi-variant voor de verkeersontsluiting. De woningen worden gasloos uitgevoerd. Voor 

de woningbouw is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 14 oktober 

2020 reeds een vergunning Wnb verleend, op basis van ruimte uit het landelijk 

Stikstofregistratiesysteem (stap 4). Volledigheidshalve is de gebruiksfase ook in deze notitie 

beschouwd.  

 

Aanlegfase 

Voor de berekeningen voor de aanleg zijn de in te zetten voertuigen, mobiele werktuigen en 

werkuren als input gebruikt. Voor de woningbouw is door Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Holland op 14 oktober 2020 reeds een vergunning Wnb verleend, op basis 

van ruimte uit het landelijk Stikstofregistratiesysteem (stap 4). In deze notitie is echter 

aanvullend ook de natuurontwikkeling berekend en zijn gewijzigde uitgangspunten ten 

aanzien van de inzet van materieel beschouwd.  

 

5 Beoordeling effecten stikstofdepositie  
 

5.1 Mogelijke effecten van stikstofdepositie 

Stikstofdepositie bestaat in gereduceerde vorm (NH3, ammoniak) en geoxideerde vorm 

(stikstofoxide, NOx). Beide vormen van stikstof kunnen worden omgezet tot de nutriënten 

ammonium (NH4) en nitraat (NO3). De extra aanvoer van deze voedingsstoffen kan vooral 

bedreigend zijn voor voedselarme habitattypen. Door de verrijking kan de vegetatie 

verruigen en kunnen kenmerkende soorten van schrale milieus verdwijnen. Daarnaast kan 

depositie van stikstof en dan vooral depositie van ammoniak, leiden tot een daling van de 

bodem-pH. Door verzuring verdwijnen gevoelige soorten en neemt de soortenrijkdom en 

kwaliteit van zuurgevoelige habitattypen af. 
 

Voor de toetsing van de effecten is het van belang om vast te stellen of de kritische 

depositiewaarde (KDW) van de betreffende habitattypen wordt overschreden. De KDW is de 

grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt 

aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische 

stikstofdepositie. Een overschrijding van de KDW betekent niet direct dat dit leidt tot een 

daadwerkelijke verslechtering van de kwaliteit, dit is afhankelijk van lokale situatie, 
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5.2 Berekening effecten stikstofdepositie 

Voor de planontwikkeling Delversduin is de referentiesituatie voor de beoordeling van het 

project (art 2.7 eerste lid Wnb) en het bestemmingsplan (art. 2.7 tweede lid Wnb) identiek. 

Het feitelijke legale planologisch gebruik komt namelijk overeen met het op grond van de 

Wnb-toegestane (‘vergunde’) gebruik.  

 

Voor het agrarisch landgebruik in de huidige situatie is geen natuurvergunning. Het betreft 

echter een N-emissie veroorzakende activiteit die op de Europese referentiedatum (7 

december 2004 voor Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat) was toegestaan en 

sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest. Dat de agrarische activiteit onafgebroken 

aanwezig is geweest in het plangebied  (noordelijk perceel) sinds de Europese 

referentiedatum, blijkt uit luchtfoto’s in Bijlage 4.  

 

De huidige agrarische activiteit (bemesten) mag daarom overeenkomstig artikel 5 van de 

Beleidsregels intern en extern salderen van de provincie Noord-Holland5 ingezet worden ten 

behoeve van intern salderen. Er was namelijk een toestemming voor de activiteit zoals 

bedoeld in artikel 5.1 eerste lid en Gedeputeerde Staten kunnen overeenkomstig artikel 5.1 

negende lid interne saldering toestaan indien de beëindiging van de N-emissie 

veroorzakende activiteit uit de referentiesituatie rechtstreeks verband houdt met het 

voornemen voor de nieuwe activiteit ten behoeve waarvan intern gesaldeerd wordt. Na 

uitvoering van het woningbouwproject Delversduin is agrarisch gebruik fysiek niet meer 

mogelijk door de nieuwe invulling en op grond van het nieuwe bestemmingsplan 

planologisch niet meer toegestaan. Zoals in paragraaf 2.2 reeds aangegeven kan in een 

natuurvergunning intern worden gesaldeerd met de beëindiging van bemesting. 

 

De stikstofemissie door de agrarische activiteit voorafgaand aan het vaststellen van het plan 

geldt eveneens als referentie waartegen het planeffect (woningbouw) moet worden afgezet.  

Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase is een berekening met de AERIUS Calculator 
2020 uitgevoerd, welke geen rekening meer houdt met de vrijstellingen in het voormalige 

PAS. Op grond van de berekende stikstofdepositie in de aanleg- en gebruiksfase dient per 

relevant stikstofgevoelig habitattype beoordeeld te worden wat de mogelijke gevolgen zijn 

van de toename van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen van de 

habitattypen. 

 
Gebruiksfase  

Met de woningbouwplannen worden in totaal 162 woningen gerealiseerd. Deze woningen 

worden niet aangesloten op het gasnet (gasloos), maar worden op een duurzame manier 

verwarmd. Hierdoor ontstaan bij de verwarming van deze woningen geen emissies van 

stikstof. Het jaar van ingebruikname betreft 2025. Dit is het jaar waarin de laatste woningen 

worden opgeleverd.  

 

De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de maximale kengetallen van de 

CROW-richtlijnen6 in de categorie ‘rest bebouwde kom’ met locatie gemeente Bergen 

Noord-Holland (stedelijkheid: weinig stedelijk). De verkeersgeneratie bedraagt maximaal 

1.151 voertuigbewegingen per etmaal, zoals weergegeven in Tabel 1. De kencijfers zijn in 

overeenstemming met de Notitie ‘Parkeren en verkeer Delversduin’, maar als conservatieve 

aanname zijn de maximale kengetallen van de CROW-richtlijnen gehanteerd.  

 
5 Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent stikstof 

(Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland) 
6 CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Noord-Holland/CVDR630765.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Noord-Holland/CVDR630765.html
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Tabel 1: Verkeergeneratie gebruiksfase 

 
 

Figuur 4 toont het plangebied en de ontsluitingen voor autoverkeer. Er is uitgegaan van een 

oostelijke aansluiting op de Heerenweg voor de voertuigbewegingen van plandeelgebied A 

(165 motorvoertuigbewegingen per etmaal). De voertuigbewegingen voor plangebied B zijn 

gelijkmatig verdeeld over de oostelijke aansluiting op de Herenweg en de zuidelijke 

aansluiting op de Duymankers Kroft/Nieuwe Egmonderstraatweg (elk 493 

motorvoertuigbewegingen per etmaal). Voor elk van de drie ontsluitingen is uitgegaan van 

een route tot aan het kruispunt Egmonderstraatweg/Herenweg/Heilooër Zeeweg, alwaar het 

verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld. Dit betreft de meest dominante 

verkeersstroom. Ten aanzien van kleine verkeersstromen richting Bergen kan ervan worden 

uitgegaan dat deze reeds op de Herenweg dan wel de Nieuwe Egmonderstraatweg opgaan 

in het heersend verkeersbeeld.  
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Figuur 4 – Plangebied Delversduin en ontsluitingen 

 

Op basis van deze gegevens zijn de mobiele werktuigen en vervoersbewegingen ingevoerd 

in AERIUS Calculator 2020. De emissie van het wegverkeer worden door het 

rekenprogramma automatisch bepaald op basis van de ingevoerde parameters. Er wordt 

daarbij uitgegaan van gemiddelde waarden voor het wagenpark in Nederland. 

Zonder salderen 
De resultaten van de berekeningen voor de gebruiksfase zijn weergegeven in Tabel 2. Op 

basis van de gehanteerde uitgangspunten is er een toename van stikstofdepositie van 

maximaal 0,11 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat, zoals 

weergegeven in Tabel 2. Dit betreft hexagonen waarvan de Kritische Depositiewaarde 

(KDW) niet (naderend) wordt overschreden. Er is sprake van een toename van maximaal 

0,09 mol/ha/jaar op (bijna) overbelaste hexagonen, hetgeen relevant is in het proces van 

toestemmingsverlening7. 
 

Tabel 2: Effecten in de gebruiksfase  

N2000gebied Max. toename 

stikstofdepositie  

Max. toename 

op (bijna) 

overbelaste 

hexagonen in 

mol/ha/jaar 

  mol/ha/jaar mol/ha/jaar 

Noordhollands Duinreservaat 0,11 0,09 

Schoorlse Duinen 0,00 0,00 

 

Voor de specificering van de berekening wordt verwezen naar de export van de AERIUS-

berekening in (bijlage 1) en bijgevoegde GML-bestanden (bijlage 3). 

 
7 Zie AERIUS factsheet 715-4355, https://www.aerius.nl/nl/factsheets/onderscheid-hexagonen-met-en-zonder-

naderende-overbelasting/15-10-2020  

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/onderscheid-hexagonen-met-en-zonder-naderende-overbelasting/15-10-2020
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/onderscheid-hexagonen-met-en-zonder-naderende-overbelasting/15-10-2020
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Intern salderen (uit productie te nemen) bemeste agrarische percelen  
In de referentiesituatie (zijnde de zowel de huidige vergunde/ toegestane situatie als de 

feitelijke planologisch legale situatie voor vaststelling bestemmingsplan), is het landgebruik 

in het plangebied overwegend agrarisch. De huidige bestemming is ‘Agrarisch met waarden 

– Landschappelijke waarden’ in het vigerende bestemmingsplan ‘Kernen Egmond’ 

(vastgesteld op 27 juni 2013). Bij het bemesten (aanwending van dierlijke mest en/of 

kunstmest) komen emissies van ammoniak (NH3) vrij. De oppervlakte van het agrarische 

gebruik binnen het plangebied is bepaald op basis van de Basisregistratie Gewaspercelen8 

(BRP). Op het kaartbeeld in Figuur 5 is het huidige landgebruik in het plangebied 

weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat vrijwel het volledige plangebied als 

grasland staat geregistreerd. Het zuidelijk perceel is in de huidige situatie echter niet in 

gebruik als agrarische grond en wordt daarom buiten beschouwing gelaten in de 

berekeningen. 

 

  
Figuur 5 – Huidig landgebruik plangebied (noordelijk en zuidelijk perceel plaangebied) 

 

De grondsoortenkaart9 geeft aan dat in het plangebied sprake is van zandgronden. 

In de huidige situatie is er binnen het plangebied sprake van grasland dat voor agrarisch 

gebruik ingezet wordt. Bij het bemesten van het grasland door aanwending van dierlijke 

mest en/of kunstmest komen emissies van ammoniak (NH3) vrij. Voor de stikstoftoediening 

van bloembollengewassen kan een maximum van 320 kg N/ha/jaar10 aangehouden voor de 

categorie ‘grasland, met volledig maaien’ op zandgronden, conform het Mestbeleid 2019-

2021. Hiervan komt gemiddeld 4% vrij als ammoniakemissie, bij het toedienen van 

kunstmest11. Tabel 3 toont de berekende stikstofemissie van NH3 in de referentiestuatie, als 

gevolg van het bemesten van het agrarisch perceel.   

 
8 https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/b812a145-b4fe-4331-8dc6- 

d914327a87ff 
9 http://www2.hetlnvloket.nl/mijndossier/grondsoortenkaart/GRONDSOORTEN10.HTML  
10 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/tabellen-en-publicaties 
11 Bruggen, C. van, et al. (2018). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016: Berekeningen met het model NEMA. 

WOt-technical report 119. 

Noordelijk perceel 

Zuidelijk perceel 

http://www2.hetlnvloket.nl/mijndossier/grondsoortenkaart/GRONDSOORTEN10.HTML
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Tabel 3: Stikstofemissie in de referentiesituatie voor zowel het projecteffect (vergunde/ toegestane situatie) 

als het planeffect (feitelijke planologisch legale situatie voor vaststelling bestemmingsplan).   

 

  Delversduin 
noordelijk perceel 

(ha) 

Bouwland 0,0 

Braakland 0,0 

Grasland 4,9 

Natuurterrein 0,0 

Totaal 4,9 

     
 

Kunstmesttoediening in kg N/ha/jaar 320 

Emissiefactor kunstmesttoediening 4% 

Emissie in kg NH3 per hectare 12,8 

Emissie totaal in kg NH3/jaar 62,7 
 

Voor het agrarisch landgebruik in de huidige situatie is geen sprake van een 

natuurvergunning. Voor deze activiteit is sinds de referentiesituatie sprake geweest van 

toestemming. Het betreft echter een N-emissie veroorzakende activiteit waarvoor sinds de 

referentiesituatie (7 december 2004 voor Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat) 

toestemming is geweest. De agrarische activiteit is tevens onafgebroken aanwezig geweest 

in het plangebied sinds de referentiesituatie (7 december 2004), zoals blijkt uit luchtfoto’s in 

Bijlage 4. Dit met uitzondering van een tijdelijke activiteit in het zuidelijk deel van het 

plangebied, waar ten behoeve van de opvang van asielzoekers een opvanggebouw van 

tijdelijke aard heeft gestaan (zie luchtfoto’s Bijlage 4). Het zuidelijk perceel is in de 

berekeningen reeds buiten beschouwing gelaten.  

 

In deze berekening wordt als conservatieve aanname enkel de stikstofemissie van de 

huidige situatie van het noordelijk perceel meegenomen (in totaal 62,7 kg NH3 per jaar). De 

berekende emissie is tevens conservatief in vergelijking met de kentallen die BIJ12 toekent 

aan bemeste percelen in de gemeente Bergen (te weten 26,96 kg NH3 per hectare12).  
 

De verschilberekening tussen de referentiesituatie (noordelijk perceel) en de gebruiksfase 

toont aan dat er per saldo geen feitelijke toename van stikstofdepositie plaatsvindt op 

Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat of andere Natura 2000-gebieden, als 

gevolg van de voorgenomen planontwikkeling, zoals weergegeven in Tabel 4. In het Natura 

2000-gebied Schoorlse Duinen vindt een afname plaats van de stikstofdepositie van -0,01 

mol/ha/jaar.  
  

 
12 Zie: https://www.bij12.nl/emissie-bemesting/  

https://www.bij12.nl/emissie-bemesting/
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Tabel 4 Netto toename stikstofdepositie gebruiksfase 

N2000gebied Max. toename 

stikstofdepositie  

Max. toename 

op (bijna) 

overbelaste 

hexagonen in 

mol/ha/jaar 

  mol/ha/jaar mol/ha/jaar 

Noordhollands Duinreservaat 0,00 0,00 

Schoorlse Duinen -0,01 -0,01 

 

Voor de specificering van de berekening wordt verwezen naar de export van de AERIUS-

berekening in (bijlage 1) en bijgevoegde GML-bestanden (bijlage 3). 
 

Aanlegfase  

De werkzaamheden starten in Q4 2021 en vinden gespreid plaats over de periode Q4 2021 

- Q1 2025. Als maatgevend jaar is uitgegaan van de periode Q4-2021 t/m Q3-2022, omdat 

in deze vier aaneengesloten kwartalen de hoogste uitstoot plaatsvindt. De totale emissies in 

de aanlegfase in dit jaar zijn rekenkundig in kalenderjaar 2022 ingevoerd. Dit is een 

conservatieve benadering, omdat de werkelijke emissies in kalenderjaar 2022 lager 

uitvallen. De natuurontwikkeling in het noorden van het perceel vindt plaats in het eerste 

jaar en is daarom tevens meegenomen in het maatgevend jaar Q4-2021 t/m Q3-2022.  

 

Op basis van de globale planning voor de aanlegfase, is een raming gemaakt van de inzet 

van materieel en transport tijdens het bouwrijp maken, de bouw en het woonrijp maken zijn 

opgenomen in Bijlage 2. Voor de natuurontwikkeling in het noorden van het perceel is 

tevens een inschatting gemaakt, deze is opgenomen in Bijlage 2. In de berekening is 

uitgegaan van materieel in Stageklasse IV (bouwjaar 2015 of nieuwer) en elektrische 

shovels en mobiele kranen voor de woningbouwontwikkeling. Er is rekening gehouden met 

30% stationaire draaiuren. De totale emissies voor het project bedragen maximaal 180,6 kg 

NOx en 0,3 kg NH3 voor de woningbouw, waarvan 91,6 kg NOx en 0,2 kg NH3 in het 

maatgevend jaar. Voor de natuurontwikkeling, welke volledig binnen het maatgevend jaar 

valt, is er sprake van een maximale emissie van 44,9 kg NOx en 0,1 kg NH3.  

 

Omdat het maatgevend jaar van de aanlegfase start bij aanvang van de werkzaamheden en 

in deze periode circa 50% van de totale emissies plaatsvinden, is geen rekening gehouden 

met eventuele cumulatie tussen aanleg- en gebruiksfase. Dit vindt pas na het maatgevend 

jaar plaats, waarin de emissies in de aanlegfase lager uitvallen dan in het maatgevend jaar. 
 

Voor de routes van het bouwverkeer is uitgegaan van nieuwe aansluitingen vanuit het 

plangebied op bestaande omliggende ontsluitingen, met een zuidoostelijke ontsluiting voor 

50% van de voertuigbewegingen en een zuidelijke ontsluiting voor de overige 50% van de 

voertuigbewegingen ten tijde van de aanlegfase. Voor elk van de ontsluitingen is uitgegaan 

van een route tot aan het kruispunt Egmonderstraatweg/Herenweg/Heilooër Zeeweg, 

alwaar het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld. Voor de ontsluiting van het 

noordelijke deel ten behoeve van de natuurontwikkeling is tevens uitgegaan van beide 

ontsluitingen, waarbij de route is verlengd tot aan het plangebied voor de 

natuurontwikkeling.  
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Op basis van deze gegevens zijn de mobiele werktuigen en vervoersbewegingen in het 
maatgevend jaar ingevoerd in de AERIUS Calculator 2020, met rekenjaar 2022. De emissie 
van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op basis van 
de ingevoerde parameters. Er wordt daarbij uitgegaan van gemiddelde waarden voor het 
wagenpark in Nederland. In het maatgevend jaar vinden maximaal 572 voertuigbewegingen 
van zwaar vrachtverkeer en 5.205 voertuigbewegingen van licht verkeer (auto’s en busjes 
personeel) plaats ten behoeve van de woningbouw. Voor de natuurontwikkeling vinden 
maximaal 927 voertuigbewegingen van zwaar verkeer en 600 voertuigbewegingen van licht 
verkeer plaats.  

Zonder salderen 
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is er een toename van stikstofdepositie van 

maximaal 1,98 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat, zoals 

weergegeven in Tabel 5. 

 

Tabel 5: Effecten in de aanlegfase  

N2000gebied Max. toename 

stikstofdepositie  

  mol/ha/jaar 

Noordhollands Duinreservaat 1,98 

Schoorlse Duinen 0,00 

 

Voor de specificering van de berekening wordt verwezen naar de export van de AERIUS-

berekening in (bijlage 1) en bijgevoegde GML-bestanden (bijlage 3). 

Intern salderen (uit productie te nemen) bemeste agrarische percelen  
Voor de aanlegfase is tevens een verschilberekening gemaakt ten opzichte van de 

referentiesituatie (noordelijk perceel), conform de eerder benoemde uitgangspunten bij de 

verschilberekening voor de gebruiksfase. De verschilberekening tussen de referentiesituatie 

(noordelijk perceel) en de gebruiksfase toont aan dat er per saldo geen feitelijke toename 

van stikstofdepositie plaatsvindt op Natura 2000-gebieden Noordhollands Duinreservaat. 

Schoorlse Duinen of andere Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen 

planontwikkeling, zoals weergegeven in Tabel 6.  
 

Tabel 6: Netto toename stikstofdepositie aanlegfase 

N2000gebied Max. toename 

stikstofdepositie  

  mol/ha/jaar 

Noordhollands Duinreservaat 0,00 

Schoorlse Duinen 0,00 

 

Voor de specificering van de berekening wordt verwezen naar de export van de AERIUS-

berekening in (bijlage 1) en bijgevoegde GML-bestanden (bijlage 3). 
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6 Conclusie 
 

Ten opzichte van de referentiesituatie leidt de aanleg en het gebruik van de woningbouw en 

natuurontwikkeling Delversduin niet tot een toename aan stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden. Dit komt doordat met deze ontwikkeling een einde komt aan het huidige agrarisch 

gebruik, zowel fysiek als planologisch. Uit de uitgevoerde AERIUS-berekeningen blijkt dat 

zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase de stikstofdepositie niet groter is dan in de 

referentie situatie. Per saldo (intern salderen) is er dus geen toename aan stikstofdepositie 

(0,00 mol N/ha/jr). Effecten op Natura 2000, zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. 

Aangezien Delversduin in het geheel geen effect heeft op Natura 2000 is tevens uit te 

sluiten dat dit plan en project in combinatie met andere plannen en projecten significante 

gevolgen kan hebben. Er is daarom op grond van art. 2.7 tweede lid geen Wnb-vergunning 

nodig. Bovendien mag de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen op grond van 

artikel 2.7 eerste lid Wnb. Er is overigens wel een Wnb-vergunning verleend voor dit project 

met gebruikmaking van het Stiktofregistratiesysteem. Deze vergunning is nog niet 

onherroepelijk. Omdat uit de uitgevoerde AERIUS berekeningen blijkt dat de vergunning 

niet nodig is, vormt dit geen belemmering voor vaststelling van het plan of uitvoering van het 

project. 

 

Voor plannen (art. 2.7 eerste lid) en projecten (art 2.7 tweede lid) heeft de Wet 

natuurbescherming een iets afwijkend toetsingskader, maar komt voor de saldoberekening 

in deze casus feitelijk overeen. Dit komt doordat het feitelijke legale planologisch gebruik 

voor vaststelling van het bestemmingsplan (referentie voor plannen) hier overeenkomt met 

het op grond van de Wnb-toegestane (‘vergunde’) gebruik (referentie vergunningen). Het 

perceel waarop de ontwikkeling plaatsvindt had op de Europese referentiedatum reeds een 

agrarisch gebruik en is sindsdien ononderbroken in gebruik geweest. Het perceel heeft ook 

nog steeds een agrarische bestemming in het vigerende bestemmingsplan. 
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Bijlage 1 Exports AERIUS-berekening 

• Gebruiksfase 

• Aanlegfase 

• Verschilberekening gebruiksfase t.o.v. huidige situatie 

• Verschilberekening aanlegfase t.o.v. huidige situatie 
  



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 Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Bergen --, -- Egmond aan den Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Delversduin Egmond aan den
Hoef

RrDxsFKTUUgE

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 juni 2021, 14:48 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 38,81 kg/j

NH3 2,83 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 0,11

Toelichting Delversduin - Gebruiksfase

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluitingsweg deelgebied A
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 9,23 kg/j

Ontsluitingsweg deelgebied B oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,64 kg/j 22,52 kg/j

Ontsluitingsweg deelgebied B zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,06 kg/j

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,11 0,09

* 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.

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

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) 0,11 0,07

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,09

H2160 Duindoornstruwelen 0,09

H2120 Witte duinen 0,06

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 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.

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Ontsluitingsweg deelgebied A
Locatie (X,Y) 105089, 514979
NOx 9,23 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 165,0 / etmaal NOx
NH3

9,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitingsweg deelgebied B
oost

Locatie (X,Y) 105076, 514920
NOx 22,52 kg/j
NH3 1,64 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 493,0 / etmaal NOx
NH3

22,52 kg/j
1,64 kg/j

Naam Ontsluitingsweg deelgebied B
zuid

Locatie (X,Y) 104911, 514893
NOx 7,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 493,0 / etmaal NOx
NH3

7,06 kg/j
< 1 kg/j

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

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_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RrDxsFKTUUgE (01 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

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 Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Bergen --, -- Egmond aan den Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Delversduin Egmond aan den
Hoef

RhnpeuSdn9ih

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 maart 2021, 14:38 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 139,41 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Noordhollands Duinreservaat 1,98

Toelichting Delversduin verschilberekening aanlegfase t.o.v. huidige situatie

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer 50% zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer 50% oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 91,60 kg/j

Mobiele werktuigen Waterpartij
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 44,90 kg/j

Verkeer waterpartij 50% oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,27 kg/j

Verkeer waterpartij 50% zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 1,98

* 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.

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

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*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1,98

H2160 Duindoornstruwelen 1,98

H2120 Witte duinen 0,61

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,36

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,36

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,34

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,05

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,04

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,01

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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* 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.

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouwverkeer 50% zuid
Locatie (X,Y) 104917, 514868
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.603,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 286,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 50% oost
Locatie (X,Y) 105053, 514842
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.603,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 286,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 104938, 515108
NOx 91,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

91,60 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Waterpartij

Locatie (X,Y) 104863, 515214
NOx 44,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

44,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer waterpartij 50% oost
Locatie (X,Y) 105089, 514985
NOx 1,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 464,0 / jaar NOx
NH3

1,22 kg/j
< 1 kg/j

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Naam Verkeer waterpartij 50% zuid
Locatie (X,Y) 104885, 515002
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 464,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

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_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RhnpeuSdn9ih (26 maart 2021)Resultaten Aanlegfase

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 Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Bergen --, -- Egmond aan den Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Delversduin Egmond aan den
Hoef

RjxYd2pPZ4tm

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 juni 2021, 14:41 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 38,81 kg/j 38,81 kg/j

NH3 62,70 kg/j 2,83 kg/j -59,87 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Delversduin verschilberekening gebruiksfase t.o.v. huidige situatie

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bemesting noordelijk perceel (4,9 ha)
Landbouw | Landbouwgrond

62,70 kg/j -

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluitingsweg deelgebied A
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 9,23 kg/j

Ontsluitingsweg deelgebied B oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,64 kg/j 22,52 kg/j

Ontsluitingsweg deelgebied B zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,06 kg/j

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

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 0,01 0,00 0,00

Schoorlse Duinen 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.

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

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 0,01 0,00 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 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

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 - 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 - 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 - 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 - 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 - 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,01 0,00 - 0,01

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 - 0,01

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 - 0,01

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 - 0,01

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 - 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 - 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 - 0,01 -

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 - 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 - 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 - 0,01

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 - 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 - 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 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.

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Bemesting noordelijk perceel
(4,9 ha)

Locatie (X,Y) 104898, 515207
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 4,9 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 62,70 kg/j

Sector Omschrijving Stof Emissie

Landbouw grond Mestaanwending: kunstmest NH3 62,70 kg/j

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Ontsluitingsweg deelgebied A
Locatie (X,Y) 105089, 514979
NOx 9,23 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 165,0 / etmaal NOx
NH3

9,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitingsweg deelgebied B
oost

Locatie (X,Y) 105076, 514920
NOx 22,52 kg/j
NH3 1,64 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 493,0 / etmaal NOx
NH3

22,52 kg/j
1,64 kg/j

Naam Ontsluitingsweg deelgebied B
zuid

Locatie (X,Y) 104911, 514893
NOx 7,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 493,0 / etmaal NOx
NH3

7,06 kg/j
< 1 kg/j

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

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_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RjxYd2pPZ4tm (01 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

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 Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)

pagina 1/12



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Bergen --, -- Egmond aan den Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Delversduin Egmond aan den
Hoef

RT5sRHkdM6zp

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 maart 2021, 14:30 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 139,41 kg/j 139,41 kg/j

NH3 62,70 kg/j < 1 kg/j -62,33 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Noordhollands Duinreservaat 0,00

Toelichting Delversduin verschilberekening aanlegfase t.o.v. huidige situatie

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mestaanwending
Landbouw | Landbouwgrond

62,70 kg/j -

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer 50% zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer 50% oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 91,60 kg/j

Mobiele werktuigen Waterpartij
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 44,90 kg/j

Verkeer waterpartij 50% oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,27 kg/j

Verkeer waterpartij 50% zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

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 0,01 0,01 0,00 -0,00

Schoorlse Duinen 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.

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

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 0,01 0,01 0,00 -0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 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

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H7210 Galigaanmoerassen 0,01 0,01 - 0,01

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten

pagina 6/12



Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 -

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 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.

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Mestaanwending
Locatie (X,Y) 104900, 515205
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 5,1 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 62,70 kg/j

Sector Omschrijving Stof Emissie

Landbouw grond Mestaanwending: kunstmest NH3 62,70 kg/j

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouwverkeer 50% zuid
Locatie (X,Y) 104917, 514868
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.603,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 286,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 50% oost
Locatie (X,Y) 105053, 514842
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.603,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 286,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 104938, 515108
NOx 91,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

91,60 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Waterpartij

Locatie (X,Y) 104863, 515214
NOx 44,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

44,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer waterpartij 50% oost
Locatie (X,Y) 105089, 514985
NOx 1,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 464,0 / jaar NOx
NH3

1,22 kg/j
< 1 kg/j

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase
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Naam Verkeer waterpartij 50% zuid
Locatie (X,Y) 104885, 515002
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 464,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase
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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_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RT5sRHkdM6zp (26 maart 2021)Resultaten Huidige situatie

Aanlegfase

Resultaten
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Bijlage 2 Uitgangspunten inzet mobiele werktuigen en transport 
aanlegfase  

• Natuurontwikkeling noordelijk deel plangebied  

• Woningbouw inclusief bouwrijp maken, bouwen en woonrijp maken 

  



Opdrachtgever BPD Ontwikkeling Datum: 8-mrt-21

Project Delversduin grond uit watersysteem Status: Concept

J.J.C. Wit

S. Klaver
Onderdeel Onderbouwing emissies P.N.: 367751

post omschrijving eenheid hoeveel-
heid

Productie per
uur

Hydraulische
kraan Wiellader Tractor Productie per

beweging
Vervoersbe-

wegingen

uur uur uur stuks

GRONDWERK
Ontgraven

Zandige grond ontgraven uit watersysteem m3 18.500 85 217,6
Grond vervoeren

Zandige grond vervoeren naar plaats van verwerking (tuinen
uitgeefbaar/ bermen/ groenzone) m3 9.250 60 154,2
Afvoeren van zandige grond, inclusief acceptatie kosten
(uitgangspunt kwaliteit wonen) m3 9.250 20,0 462,5

Onderzoek
Bemonsteren grond in-situ (AP04 en PFAS) m3 9.250 1,0

Verwerken van grond

Verwerken van grond in tuinen uitgeefbaar/ bermen/ groenzone m3 9.250 90 102,8

TOTAAL 218 103 154 464
uur uur uur stuks

Hydraulische
kraan Wiellader Tractor Vervoersbe-

wegingen

BPD Ontwikkeling Datum: 26-mrt-21

Delversduin grond uit watersysteem

L. van Muiswinkel

M. Visser

367751

2022

1 jaar

2022

Vervoersbewegingen 50%
Vervoersbewegingen zwaarverkeer totaal 927 totaal 464
Vervoersbewegingen lichtverkeer gemiddeld 4 busjes per werkbare dag 600 per jaar 300

Werktuigcode AERIUS
Stage-
klasse Brandstof

Tijdsfactor
totaal Vermogen

Fractie
stationair

Stationair
tijd

Cilinderinho
ud

Emissfactor
(onbelast)

Nox
Emissie NOX
(stationair)

Emissfactor
(onbelast)

NH3
Emissie NH3
(stationair)

Fractie
belast Belast tijd Belasting

Emissiefact
or (belast)

NOx Emissie NOx

Emissiefact
or (belast)

NH3 Emissie NH3 Emissie NOx Emissie NH3
uren [kW] % uren [l] [g/l/uur] [kg] [g/l/uur] [kg] % uren - [g/kWh] [kg] [g/kWh] [kg] [kg] [kg]

B_GRAAFMA_200_2014 Klasse IV Diesel 217,6470588 200 30% 65 10 10 6,5 0,003142 0,00 70% 152 0,692857 0,8 16,9 0,00240926 0,05 23,41882005 0,052915261
B_LAADSCH_RUPS_100_2015 Klasse IV Diesel 102,7777778 120 30% 31 6 10 1,9 0,003149 0,00 70% 72 0,55 0,9 4,3 0,00282742 0,01 6,1235 0,014008098
L_TREKKER_200_2014 Klasse IV Diesel 154,1666667 200 30% 46 10 10 4,6 0,003142 0,00 70% 108 0,55 0,9 10,7 0,0022888 0,03 15,30875 0,028623138

Totaal
emissie in kg
Nox
(stationair) 13,0

Totaal
emissie in kg
NH3
(stationair) 0,00

Totaal
emissie in kg
NOx (belast) 31,8

Totaal
emissie in kg
NH3
(onbelast) 0,09

Totale emissie in
kg NOX

Totale emissie
in kg NH3

44,9 0,10

Projectnummer

Input AERIUS Calculator 2020 incl. stationair

Hydraulische kraan

Werktuig

Wiellader
Tractor

Samensteller

Controleur

Start aanlegfase

Duur uitvoering
Maatgevende jaar berekening

Opdrachtgever

Project

Samensteller

Controleur

1 van 1



Project: Aantal woningen 163
Omschrijving project:
Opdrachtgever:
Ingevuld / gecontroleerd door:
Datum:

Start aanlegfase:
Duur uitvoering in jaren:
Einde uitvoering:
Maatgevend jaar berekening:

01-04-2021

Delversduin
Bouw 163 woningen
BPD Ontwikkeling BV

M. Visser

Q4-2021
3,5

Q1-2025
2022

Heist
ellin

g (
uur)

Sh
ove

l  (
uur)

Mobiele 
kra

an
 (u

ur)

Hyd
rau

lisc
he kr

aa
n

(ru
ps) 

(uur)

Vrac
htw

ag
en

(st
uks)

, e
nke

le re
is

Betonwag
en

(st
uks)

, e
nke

le re
is

Busje
s p

erso
neel

(st
uks)

, e
nke

le re
is

Bouwrijp maken
Bouwrijp maken voor woningen 0 90 0 555 40 0 2445
Aanleg hoofdinfrastructuur 0 34 0 392 40 0 1630

Bouw: 0 0 0 0 0 0 8150
Heiwerk 225 0 0 0 163 0 0
Fundering [prefab] 0 0 489 0 163 0 0
Begane grondvloer 0 0 489 0 163 326 0
Casco [prefab] 0 0 1630 0 326 33 0

kappen 0 0 489 0 163 0 0
dakpannen 0 0 489 0 33 0 0

metselwerk (stenen) 0 3260 0 0 5 0 0
Afbouw 0 0 2717 0 163 0 0

Woonrijp maken: 0 978 0 109 109 0 4075

Algemeen
Draaiuren totaal (per jaar) 225 4362 6303 1056
Motorvermogen 200 0 0 200
Totaal transport bewegingen 1368 359 16300

Totaal zwaarverkeer
bewegingen per jaar 1.726

Totaal lichtverkeer
bewegingen per jaar 16.300

50% 863 50% 8.150

Input AERIUS Calculator 2020 incl. stationair
Algemeen Stationair Belast

Werktuig Werktuigcode AERIUS Stage-klasse Brandstof Tijdsfactor totaal Vermogen Fractie stationair Stationair tijd Cilinderinhoud
Emissfactor (onbelast)

Nox
Emissie NOX
(stationair)

Emissfactor
(onbelast) NH3

Emissie NH3
(stationair)

Fractie
belast Belast tijd Belasting

Emissiefactor
(belast) NOx

Emissie
NOx

Emissiefactor
(belast) NH3

Emissie
NH3

Emissie
NOx Emissie NH3

uren [kW] % uren [l] [g/l/uur] [kg] [g/l/uur] [kg] % uren - [g/kWh] [kg] [g/kWh] [kg] [kg] [kg]
Heistelling B_HIJSKR_200_2014 Klasse IV Diesel 225 200 30% 68 20 10 13,5 0,003142 0,00 70% 158 0,692857 1,0 21,8 0,00276 0,06 35,3 0,1
Shovel Elektrisch Elektrisch Elektrisch 4362 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Mobiele kraan Elektrisch Elektrisch Elektrisch 6303 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Hydraulische kraan (rups) B_GRAAFMA_200_2014 Klasse IV Diesel 1056 200 30% 317 20 10 63,3 0,003142 0,02 70% 739 0,692857 0,8 81,9 0,00241 0,25 145,3 0,3

Totaal emissie in kg Nox
(stationair) 76,8

Totaal emissie in
kg NH3
(stationair) 0,02

Totaal emissie in
kg NOx (belast) 103,7

Totaal emissie in
kg NH3
(onbelast) 0,31

Totale
emissie in
kg NOX

Totale
emissie in kg
NH3

180,6 0,3



Project: Aantal woningen bouw 55
Omschrijving project:
Opdrachtgever:
Ingevuld / gecontroleerd door:
Datum:

Start aanlegfase:
Duur uitvoering in jaren:
Einde uitvoering:
Jaar berekening (maatgevend jaar)
Werkzaamheden in maatgevend jaar

Delversduin
Bouw 163 woningen 
BPD Ontwikkeling BV

M. Visser 
        01-04-2021

Q4-2021
3,5

Q1-2025
Q4-2021 t/m Q3-2022

Bouwrijp maken (100% hoofdinfra + 55 woningen), bouw 55 woningen, geen

Heist
ellin

g (
uur)
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ove
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kra
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 (u

ur)
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,

enke
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(st
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, e
nke

le re
is

Bouwrijp maken (hoofdinfra 100% + 55 woningen)
Bouwrijp maken voor woningen (55 stuks) 0 30 0 187 13 0 825
Aanleg hoofdinfrastructuur (100%) 0 34 0 392 40 0 1630

Bouw (55 woningen) 0 0 0 0 0 0 2750
Heiwerk 76 0 0 0 55 0 0
Fundering [prefab] 0 0 165 0 55 0 0
Begane grondvloer 0 0 165 0 55 110 0
Casco [prefab] 0 0 550 0 110 11 0

kappen 0 0 165 0 55 0 0
dakpannen 0 0 165 0 11 0 0

metselwerk (stenen) 0 1100 0 0 2 0 0
Afbouw 0 0 917 0 55 0 0

Woonrijp maken (0%) 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Draaiuren totaal (per jaar) 76 1164 2127 579
Motorvermogen 200 0 0 200
Totaal transport bewegingen 451 121 5205

Totaal zwaarverkeer
bewegingen per jaar 572

Totaal lichtverkeer
bewegingen per jaar 5.205

50% 286 50% 2.603

Input AERIUS Calculator 2020 incl. stationair
Algemeen Stationair Belast

Werktuig Werktuigcode AERIUS Stage-klasse Brandstof Tijdsfactor totaal Vermogen Fractie stationair Stationair tijd Cilinderinhoud
Emissfactor (onbelast)

Nox
Emissie NOX
(stationair)

Emissfactor
(onbelast) NH3

Emissie NH3
(stationair)

Fractie
belast Belast tijd Belasting

Emissiefactor
(belast) NOx

Emissie
NOx

Emissiefactor
(belast) NH3

Emissie
NH3

Emissie
NOx Emissie NH3

uren [kW] % uren [l] [g/l/uur] [kg] [g/l/uur] [kg] % uren - [g/kWh] [kg] [g/kWh] [kg] [kg] [kg]
Heistelling B_HIJSKR_200_2014 Klasse IV Diesel 76 200 30% 23 20 10 4,6 0,003142 0,00 70% 53 0,692857 1,0 7,4 0,00276 0,02 11,9 0,0
Shovel Elektrisch Elektrisch Elektrisch 1164 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Mobiele kraan Elektrisch Elektrisch Elektrisch 2127 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Hydraulische kraan (rups) B_GRAAFMA_200_2014 Klasse IV Diesel 579 200 30% 174 20 10 34,8 0,003142 0,01 70% 405 0,692857 0,8 45,0 0,00241 0,14 79,7 0,1

Totaal emissie in kg Nox
(stationair) 39,3

Totaal emissie in
kg NH3
(stationair) 0,01

Totaal emissie in
kg NOx (belast) 52,3

Totaal emissie in
kg NH3
(onbelast) 0,16

Totale
emissie in
kg NOX

Totale
emissie in kg
NH3

91,6 0,2



Project: Aantal woningen bouw 55
Omschrijving project:
Opdrachtgever:
Ingevuld / gecontroleerd door:
Datum:

Start aanlegfase:
Duur uitvoering in jaren:
Einde uitvoering:
Jaar berekening
Werkzaamheden in jaar berekening

M. Visser

Delversduin
Bouw 163 woningen
BPD Ontwikkeling BV

01-04-2021

Q4-2021
3,5

Q1-2025
Q4-2022 t/m Q3-2023

Bouwrijp maken 2e Fase (55 woningen), bouw 2e Fase (55 woningen), woonrijp

Heist
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Bouwrijp maken (55 woningen)
Bouwrijp maken voor woningen (55 stuks) 0 30 0 187 13 0 825
Aanleg hoofdinfrastructuur (0%) 0 0 0 0 0 0 0

Bouw (55 woningen) 0 0 0 0 0 0 2750
Heiwerk 76 0 0 0 55 0 0
Fundering [prefab] 0 0 165 0 55 0 0
Begane grondvloer 0 0 165 0 55 110 0
Casco [prefab] 0 0 550 0 110 11 0

kappen 0 0 165 0 55 0 0
dakpannen 0 0 165 0 11 0 0

metselwerk (stenen) 0 1100 0 0 2 0 0
Afbouw 0 0 917 0 55 0 0

Woonrijp maken (55 woningen) 0 330 0 37 37 0 1375

Algemeen
Draaiuren totaal (per jaar) 76 1460 2127 224
Motorvermogen 200 0 0 200
Totaal transport bewegingen 448 121 4950

Totaal zwaarverkeer
bewegingen per jaar 569

Totaal lichtverkeer
bewegingen per jaar 4.950

50% 284 50% 2.475

Input AERIUS Calculator 2020 incl. stationair
Algemeen Stationair Belast

Werktuig Werktuigcode AERIUS Stage-klasse Brandstof Tijdsfactor totaal Vermogen Fractie stationair Stationair tijd Cilinderinhoud
Emissfactor (onbelast)

Nox
Emissie NOX
(stationair)

Emissfactor
(onbelast) NH3

Emissie NH3
(stationair)

Fractie
belast Belast tijd Belasting

Emissiefactor
(belast) NOx

Emissie
NOx

Emissiefactor
(belast) NH3

Emissie
NH3

Emissie
NOx Emissie NH3

uren [kW] % uren [l] [g/l/uur] [kg] [g/l/uur] [kg] % uren - [g/kWh] [kg] [g/kWh] [kg] [kg] [kg]
Heistelling B_HIJSKR_200_2014 Klasse IV Diesel 76 200 30% 23 20 10 4,6 0,003142 0,00 70% 53 0,692857 1,0 7,4 0,00276 0,02 11,9 0,0
Shovel Elektrisch Elektrisch Elektrisch 1460 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Mobiele kraan Elektrisch Elektrisch Elektrisch 2127 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Hydraulische kraan (rups) B_GRAAFMA_200_2014 Klasse IV Diesel 224 200 30% 67 20 10 13,4 0,003142 0,00 70% 157 0,692857 0,8 17,4 0,00241 0,05 30,8 0,1

Totaal emissie in kg Nox
(stationair) 18,0

Totaal emissie in
kg NH3
(stationair) 0,01

Totaal emissie in
kg NOx (belast) 24,7

Totaal emissie in
kg NH3
(onbelast) 0,07

Totale
emissie in
kg NOX

Totale
emissie in kg
NH3

42,7 0,1



Project: Aantal woningen bouw 53
Omschrijving project:
Opdrachtgever:
Ingevuld / gecontroleerd door:
Datum:

Start aanlegfase:
Duur uitvoering in jaren:
Einde uitvoering:
Jaar berekening bouwrijp bouw woonrijp

Werkzaamheden in jaar berekening 53 53 55

M. Visser

Delversduin
Bouw 163 woningen
BPD Ontwikkeling BV

Bouwrijpmaken 3e fase (53 woningen), Woonrijp maken 2e fase (55 woningen),

01-04-2021

Q4-2021
3,5

Q1-2025
Q4-2023 t/m Q3-2024
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Bouwrijp maken (53 woningen)
Bouwrijp maken voor woningen (53 stuks) 0 29 0 180 13 0 795
Aanleg hoofdinfrastructuur (0%) 0 0 0 0 0 0 0

Bouw (53 woningen) 0 0 0 0 0 0 2650
Heiwerk 73 0 0 0 53 0 0
Fundering [prefab] 0 0 159 0 53 0 0
Begane grondvloer 0 0 159 0 53 106 0
Casco [prefab] 0 0 530 0 106 11 0

kappen 0 0 159 0 53 0 0
dakpannen 0 0 159 0 11 0 0

metselwerk (stenen) 0 1060 0 0 2 0 0
Afbouw 0 0 883 0 53 0 0

Woonrijp maken (55 woningen) 0 330 0 37 37 0 1375

Algemeen
Draaiuren totaal (per jaar) 73 1419 2049 217
Motorvermogen 200 0 0 200
Totaal transport bewegingen 433 117 4820

Totaal zwaarverkeer
bewegingen per jaar 550

Totaal lichtverkeer
bewegingen per jaar 4.820

50% 275 50% 2.410

Input AERIUS Calculator 2020 incl. stationair
Algemeen Stationair Belast

Werktuig Werktuigcode AERIUS Stage-klasse Brandstof Tijdsfactor totaal Vermogen Fractie stationair Stationair tijd Cilinderinhoud
Emissfactor (onbelast)

Nox
Emissie NOX
(stationair)

Emissfactor
(onbelast) NH3

Emissie NH3
(stationair)

Fractie
belast Belast tijd Belasting

Emissiefactor
(belast) NOx

Emissie
NOx

Emissiefactor
(belast) NH3

Emissie
NH3

Emissie
NOx Emissie NH3

uren [kW] % uren [l] [g/l/uur] [kg] [g/l/uur] [kg] % uren - [g/kWh] [kg] [g/kWh] [kg] [kg] [kg]
Heistelling B_HIJSKR_200_2014 Klasse IV Diesel 73 200 30% 22 20 10 4,4 0,003142 0,00 70% 51 0,692857 1,0 7,1 0,00276 0,02 11,5 0,0
Shovel Elektrisch Elektrisch Elektrisch 1419 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Mobiele kraan Elektrisch Elektrisch Elektrisch 2049 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
Hydraulische kraan (rups) B_GRAAFMA_200_2014 Klasse IV Diesel 217 200 30% 65 20 10 13,0 0,003142 0,00 70% 152 0,692857 0,8 16,8 0,00241 0,05 29,9 0,1

Totaal emissie in kg Nox
(stationair) 17,4

Totaal emissie in
kg NH3
(stationair) 0,01

Totaal emissie in
kg NOx (belast) 23,9

Totaal emissie in
kg NH3
(onbelast) 0,07

Totale
emissie in
kg NOX

Totale
emissie in kg
NH3

41,4 0,1
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Bijlage 3 GML-bestanden (separaat bijgevoegd) 

• AERIUS_Gebruiksfase  

• AERIUS_Verschilberekening gebruiksfase minus huidige situatie 

• AERIUS_Aanlegfase 

• AERIUS_ Aanlegfase minus huidige situatie 
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Bijlage 4 Luchtfoto’s referentiesituatie tot aan huidige situatie 
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Bijlage 5 Berekening depositie-effect wegverkeer binnen 5km  

Als gevolg van de tussenuitspraak van de Raad van State in de zaak ViA15 is een nadere 

onderbouwing nodigt en aanzien van berekeningen voor wegverkeer met SRM2 in AERIUS 

Calculator 2020. In rechtsoverweging 69.4 van de uitspraak over de VIA15 

(ECLI:NL:RVS:2021:105) oordeelt de Afdeling dat onduidelijk is in hoeverre het tracé leidt 

tot stikstofdepositie op (rekenpunten in) Natura 2000-gebieden op meer dan 5 kilometer 

afstand. Belangrijk verschil tussen de VIA15 en onderhavige planontwikkeling is dat uit de 

AERIUS-berekeningen van de VIA15 een toename aan depositie is berekend op Natura 

2000-gebieden binnen 5km van wegen waarop sprake is van verkeerstoename. De 

onduidelijkheid bij de VIA15 bestaat erin of op gebieden op grotere afstand de depositie niet 

eveneens toeneemt. Deze onduidelijkheid is er voor onderhavige planontwikkeling niet. Het 

is daarom zeker niet vanzelfsprekend dat de procedure over de VIA15 consequenties heeft 

voor onderhavige procedure. 
 

Ten behoeve van een nadere onderbouwing ten aanzien van berekeningen voor 

wegverkeer met SRM2 in AERIUS Calculator 2020 is de ‘Handreiking – Bepalen depositie-

effect wegverkeer binnen 5 km’13 van Bij12 opgesteld. In deze handreiking staat vermeld:  

 

“Buiten 5 km van de lijnbronnen met wegverkeer rekent de implementatie van 

SRM2 niet. Bij het berekenen van het depositie-effect op een rekenpunt binnen 5 

km van een project worden uitsluitend de delen van de lijnbronnen in de 

emissieberekening betrokken die binnen 5 km van dat rekenpunt liggen. Het deel 

van de emissie van de lijnbronnen dat per rekenpunt wordt meegenomen is bij de 

implementatie van SRM2 dus afhankelijk van de afstand van dat rekenpunt tot de 

ingevoerde lijnbronnen: als de afstand groter wordt, kan het deel van de lijnbronnen 

waarvan de emissie berekend wordt kleiner worden.” 
 

Conform bijlage 1 de ‘Handreiking – Bepalen depositie-effect wegverkeer binnen 5 km’ van 

Bij12 zijn aanvullende (verschil)berekeningen uitgevoerd om te verifiëren of effecten van 

wegverkeer op meer dan 5 km afstand als gevolg van de bron zijn uit te sluiten. Voor de 

lijnbronnen van wegverkeer zijn diverse rekenpunten handmatig ingevoerd in elke 

windrichting. Voor elke winrichting zijn drie rekenpunten ingevoerd: één op 4,9 kilometer van 

de lijnbron en twee dichter bij de lijnbron. In de aanlegfase zijn de overige emissiebronnen 

(anders dan wegverkeer) buiten beschouwing gelaten, conform de ‘Handreiking – Bepalen 

depositie-effect wegverkeer binnen 5 km’ van Bij12.  

 

De verschilberekeningen, opgenomen in Bijlage 4, waarbij gebruik is gemaakt van 

handmatig ingevoerde rekenpunten in de AERIUS Calculator 2020 tonen aan dat er op alle 

ingevoerde rekenpunten een netto afname is van de stikstofdepositie als gevolg van de 

voorgenomen planontwikkeling. De berekeningen tonen aan dat significante effecten van 

emissies van wegverkeer op meer dan 5 km als gevolg van de voorgenomen 

planontwikkelingen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn uit te sluiten.  
 

 
13 Handreiking – Bepalen depositie-effect wegverkeer binnen 5 km’, versie 1.0 (6 mei 2021). Zie 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handreiking-bepalen-depositie-effect-wegverkeer-tot-5km.pdf  

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handreiking-bepalen-depositie-effect-wegverkeer-tot-5km.pdf
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Bijlage 6 Exports AERIUS-berekeningen met handmatig 
ingevoerde rekenpunten 

• Verschilberekening gebruiksfase t.o.v. huidige situatie met eigen rekenpunten (tot 

max. 4,9 km) 

• Verschilberekening aanlegfase t.o.v. huidige situatie met eigen rekenpunten (tot 

max. 4,9 km 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

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 Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)

pagina 1/12



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Bergen --, -- Egmond aan den Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Delversduin Egmond aan den
Hoef

RNETWVMaCTij

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 juni 2021, 14:09 2025 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 38,81 kg/j 38,81 kg/j

NH3 62,70 kg/j 2,83 kg/j -59,87 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Delversduin verschilberekening gebruiksfase t.o.v. huidige situatie (met rekenpunten max. 4,9 km)

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bemesting noordelijk perceel (4,9 ha)
Landbouw | Landbouwgrond

62,70 kg/j -

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluitingsweg deelgebied A
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 9,23 kg/j

Ontsluitingsweg deelgebied B oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,64 kg/j 22,52 kg/j

Ontsluitingsweg deelgebied B zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,06 kg/j

O
Anders... | Anders...

- -

Z
Anders... | Anders...

- -

N
Anders... | Anders...

- -

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

NO
Anders... | Anders...

- -

W
Anders... | Anders...

- -

NW
Anders... | Anders...

- -

NW
Anders... | Anders...

- -

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Situatie 2 Verschil Afstand tot
dichtstbijzijnd
e bron

Rekenpunt a 105112,
519711

0,02 0,00 - 0,02 4 m

Rekenpunt b 108270,
518435

0,03 0,00 - 0,03 12 m

Rekenpunt c 109735,
514954

0,01 0,00 - 0,01 18 m

Rekenpunt d 105099,
510236

0,01 0,00 - 0,01 35 m

Rekenpunt e 101537,
511856

0,00 0,00 0,00 8 m

Rekenpunt f 100193,
514893

0,00 0,00 0,00 3 m

Rekenpunt g 101786,
518441

0,00 0,00 0,00 31 m

Rekenpunt h 105011,
518428

0,04 0,00 - 0,04 42 m

Rekenpunt i 105011,
517554

0,06 0,00 - 0,06 4 m

Rekenpunt j 107283,
517380

0,04 0,00 - 0,04 2 m

Rekenpunt k 106396,
516452

0,10 0,00 - 0,10 11 m

Rekenpunt l 108170,
514907

0,01 0,00 - 0,01 5 m

Rekenpunt m 107027,
514860

0,04 0,00 - 0,03 17 m

Rekenpunt n 105105,
511661

0,01 0,00 - 0,01 11 m

Rekenpunt o 105132,
512844

0,02 0,00 - 0,02 23 m

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Label Positie Situatie 1 Situatie 2 Verschil Afstand tot
dichtstbijzijnd
e bron

Rekenpunt p 102068,
512387

0,00 0,00 0,00 31 m

Rekenpunt q 102579,
512857

0,00 0,00 0,00 23 m

Rekenpunt r 102283,
514980

0,00 0,00 0,00 15 m

Rekenpunt s 101167,
514900

0,00 0,00 0,00 25 m

Rekenpunt t 103278,
516795

0,01 0,00 - 0,01 8 m

Rekenpunt u 102458,
517682

0,00 0,00 0,00 9 m

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Bemesting noordelijk perceel
(4,9 ha)

Locatie (X,Y) 104898, 515207
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 4,9 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 62,70 kg/j

Sector Omschrijving Stof Emissie

Landbouw grond Mestaanwending: kunstmest NH3 62,70 kg/j

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Ontsluitingsweg deelgebied A
Locatie (X,Y) 105089, 514981
NOx 9,23 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 165,0 / etmaal NOx
NH3

9,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitingsweg deelgebied B
oost

Locatie (X,Y) 105076, 514921
NOx 22,52 kg/j
NH3 1,64 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 493,0 / etmaal NOx
NH3

22,52 kg/j
1,64 kg/j

Naam Ontsluitingsweg deelgebied B
zuid

Locatie (X,Y) 104911, 514893
NOx 7,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 493,0 / etmaal NOx
NH3

7,06 kg/j
< 1 kg/j

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Naam O
Locatie (X,Y) 107302, 514883
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Z
Locatie (X,Y) 105110, 512734
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam N
Locatie (X,Y) 105004, 517290
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam NO
Locatie (X,Y) 106578, 516629
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam W
Locatie (X,Y) 102649, 514978
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

Resultaten

pagina 10/12



Naam NW
Locatie (X,Y) 103415, 516634
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam NW
Locatie (X,Y) 103321, 513524
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

RNETWVMaCTij (02 juni 2021)Resultaten Huidige situatie

Gebruiksfase

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_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

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 berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

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 Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Bergen --, -- Egmond aan den Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Delversduin Egmond aan den
Hoef

RfQWAZN3mcsE

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 juni 2021, 14:19 2022 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 2,91 kg/j 2,91 kg/j

NH3 62,70 kg/j < 1 kg/j -62,63 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Delversduin verschilberekening aanlegfase t.o.v. huidige situatie (met rekenpunten max. 4,9 km)
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Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mestaanwending
Landbouw | Landbouwgrond

62,70 kg/j -
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer 50% zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer 50% oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Z
Anders... | Anders...

- -

ZW
Anders... | Anders...

- -

Verkeer waterpartij 50% oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,27 kg/j

Verkeer waterpartij 50% zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

W
Anders... | Anders...

- -

NW
Anders... | Anders...

- -

N
Anders... | Anders...

- -

NO
Anders... | Anders...

- -

O
Anders... | Anders...

- -

ZO
Anders... | Anders...

- -
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Situatie 2 Verschil Afstand tot
dichtstbijzijnd
e bron

Rekenpunt a 104916,
519790

0,02 0,00 - 0,02 8 m

Rekenpunt b 108599,
518030

0,02 0,00 - 0,02 40 m

Rekenpunt c 109782,
515261

0,02 0,00 - 0,02 17 m

Rekenpunt d 108680,
512143

0,01 0,00 - 0,01 15 m

Rekenpunt e 105118,
510369

0,01 0,00 - 0,01 23 m

Rekenpunt f 101409,
511995

0,00 0,00 0,00 28 m

Rekenpunt g 100185,
514965

0,00 0,00 0,00 21 m

Rekenpunt h 101597,
518285

0,00 0,00 0,00 11 m

Rekenpunt i 104957,
518594

0,02 0,00 - 0,02 23 m

Rekenpunt j 104984,
517573

0,07 0,00 - 0,07 40 m

Rekenpunt k 107268,
516874

0,06 0,00 - 0,06 4 m

Rekenpunt l 106260,
515960

0,12 0,00 - 0,12 31 m

Rekenpunt m 107913,
515221

0,02 0,00 - 0,02 0 m

Rekenpunt n 107134,
515180

0,04 0,00 - 0,04 32 m

Rekenpunt o 107846,
512828

0,02 0,00 - 0,02 6 m
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Label Positie Situatie 1 Situatie 2 Verschil Afstand tot
dichtstbijzijnd
e bron

Rekenpunt p 106771,
513662

0,03 0,00 - 0,03 6 m

Rekenpunt q 105091,
511713

0,01 0,00 - 0,01 17 m

Rekenpunt r 105051,
512506

0,01 0,00 - 0,01 10 m

Rekenpunt s 102296,
512802

0,00 0,00 0,00 21 m

Rekenpunt t 102941,
513406

0,01 0,00 - 0,01 28 m

Rekenpunt u 101288,
515006

0,00 0,00 0,00 20 m

Rekenpunt v 102094,
514992

0,00 0,00 0,00 6 m

Rekenpunt w 102390,
517452

0,00 0,00 0,00 25 m

Rekenpunt x 103021,
516874

0,00 0,00 0,00 7 m
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Emissie
(per bron)

Huidige situatie

Naam Mestaanwending
Locatie (X,Y) 104900, 515205
Uitstoothoogte 0,5 m
Oppervlakte 5,1 ha
Spreiding 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 62,70 kg/j

Sector Omschrijving Stof Emissie

Landbouw grond Mestaanwending: kunstmest NH3 62,70 kg/j
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouwverkeer 50% zuid
Locatie (X,Y) 104917, 514868
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.603,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 286,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer 50% oost
Locatie (X,Y) 105056, 514843
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.603,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 286,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Z
Locatie (X,Y) 105056, 512815
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
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Naam ZW
Locatie (X,Y) 103194, 513601
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeer waterpartij 50% oost
Locatie (X,Y) 105089, 514987
NOx 1,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 464,0 / jaar NOx
NH3

1,22 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer waterpartij 50% zuid
Locatie (X,Y) 104885, 515002
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 464,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam W
Locatie (X,Y) 102636, 514986
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam NW
Locatie (X,Y) 103326, 516563
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam N
Locatie (X,Y) 104947, 517319
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam NO
Locatie (X,Y) 106739, 516413
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam O
Locatie (X,Y) 107322, 515214
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
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Naam ZO
Locatie (X,Y) 106766, 513674
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
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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_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Notitie
Onderwerp: Verkeersgeneratie en parkeeropgave Delversduin
Projectnummer: 367751
Referentienummer: SWNL0277251
Datum: 27-05-2021

1 Introductie

1.1 Aanleiding
In verband met de woningbouwontwikkeling Delversduin in Egmond aan den Hoef dienen
de verkeerskundige effecten in kaart te worden gebracht. Er moet worden aangetoond dat
het extra verkeer als gevolg van het plan op een goede wijze kan worden afgewikkeld en de
capaciteit van omliggende wegen voldoende is. Daarnaast dient te worden aangetoond dat
er voldoende parkeerplaatsen zijn ingetekend om in de behoefte te voorzien.

Het plangebied (zie figuur 1) is gelegen in Egmond aan den Hoef ten noorden van de
Egmonderstraatweg en ten westen van de Herenweg. Het project omvat de ontwikkeling
van circa 162 woningen.

Het plan is verdeeld in twee gebieden. Plan A met ontsluiting aan oostelijke kant op de
Herenweg. Plan B heeft twee ontsluitingen, aan de zuidoostelijke kant op de Herenweg en
in het zuiden Duynmayers Kroft.

Figuur 1 Plangebied Delversduin

B
A
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1.2 Opzet en uitgangspunten
We bepalen de hoeveelheid verkeer die de ontwikkeling genereert op basis van het
programma uit figuur 1 en aan de hand van de meest recente CROW-publicatie 381 voor
verkeersgeneratie: ‘Toekomstig parkeren – kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’.
Hierbij gaan we uit van de gemiddelde waarde uit de marges die CROW aangeeft.
Vervolgens controleren we of de capaciteit van de omliggende wegen toereikend is
hiervoor.

Voor het onderdeel parkeren gaan wij uit van de gemeentelijke Nota Parkeernormen 20201

en het programma uit figuur 1. Op basis van deze nota berekenen we het benodigd aantal
openbare parkeerplaatsen. Dit controleren we met het aantal openbare parkeerplaatsen
opgenomen in het plangebied.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is de aanleiding en onderzoeksopzet besproken. In hoofdstuk 2 maken we de
verkeerskundige effecten van de beoogde ontwikkeling inzichtelijk. In hoofdstuk 3 geven we
aan wat de parkeerbehoefte is van de beoogde ontwikkeling.

1

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bergen%20(NH)/CVDR
646362.html
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2 Verkeersgeneratie

In dit hoofdstuk beschrijven we de generatie van het verkeer en de invloed hiervan op het
omliggende wegennetwerk. In tabel 1 staat, aan de linkerkant, het programma van
ruimtelijke ontwikkeling zoals beschreven in figuur 1. Op basis van CROW-kencijfers voor
verkeergeneratie, zie tabel 1 rechterkant, is de hoeveelheid verkeer bepaald.

Tabel 1 Programma voor Delversduin ruimtelijke ontwikkeling en verkeersgeneratie
Verkeersgeneratie

[mvt/24u]

Locatie  Delversduin

omschrijving woningtype          Nota
parkeernormen 2020       Gemeente

Bergen #woningen Kencijfers totaal
Twee onder een kap Koop, huis, 2 onder 1 kap 12 7,8 93,6
Vrijstaand Koop, huis, vrijstaand 5 8,2 41
Eengezinswoningen Koop, huis, tussen/hoek 3 7,4 22,2
Totaal gebied A 20 157

Twee onder een kap Koop, huis, 2 onder 1 kap 40 7,8 312
Vrijstaand Koop, huis, vrijstaand 14 8,2 114,8
Eengezinswoningen Koop, huis, tussen/hoek 10 7,4 74
Eengezinswoningen Huur, huis, tussen/hoek, sociaal huur 11 7,4 81,4
Rug aan Rugwoningen
Bebo woningen

Huur, huis <95 m2, sociale huur
Sociaal, appartement, 80-95m2

38
8

5,6
6

212,8
48

Appartementen Huur, appartement, <95m2 21 4,1 86,1

Totaal gebied B 142 930

Gezien de functie van de wegen, hebben we het uitgangspunt gehanteerd dat de interne
wegenstructuur van de wijk wordt ingericht als erftoegangsweg (30 km/u), conform de
vigerende ontwerprichtlijnen van de CROW.

2.1 Gebied A
Deelgebied A heeft één ontsluiting op de Herenweg. Per etmaal rijden 157 motorvoertuigen
in en uit het gebied. Op basis van verkeerskundig geaccepteerde vuistregels is te
berekenen dat dit in het drukste uur (wanneer de bewoners naar het werk rijden, of terug
komen) leidt tot circa 16 motorvoertuigen (10%), ofwel gemiddeld 1 voertuig per 3 minuten.

De gemeente heeft tellingen van augustus 2020 aangeleverd van de Herenweg. Uit deze
tellingen blijkt dat er op de Herenweg ter hoogte van de Slotweg circa 4.500
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) rijden. Het drukste uur van deze tellingen ligt in de
middag tussen 15 en 16 uur (415 mvt/etm). In de ochtendspits (8-9 uur) rijden er ongeveer
200-250 motorvoertuigen in twee richtingen. In de avondspits (17-18 uur) zijn dit er meer:
300-350.

Op basis van deze geringe verkeerstromen, het drukste uur op de Herenweg niet samenvalt
met de spitsuren van/naar deelgebied A, en het uitgangspunt dat deze aansluiting
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duurzaam veilig wordt vormgegeven, verwachten wij geen knelpunten bij deze aansluiting
van de nieuwe woonwijk op de Herenweg.

2.2 Gebied B
De ontsluiting van gebied B kenmerkt zich door twee in- en uitgangen: één bij de Herenweg
en één via de Duynmayers Kroft.

Uit tabel 1 is te lezen dat de totale verkeersgeneratie 930 motorvoertuigen per etmaal
bedraagt, ofwel 93 in het drukste uur (gemiddeld 3 voertuigen per 2 minuten). Dit
wegrijdende verkeer verdeeld zich over beide aansluitingen. Voor een robuuste benadering
en omdat deze verdeling van het verkeer moeilijk vooraf is in te schatten gaan we er in deze
toets vanuit dat al het verkeer via één van beide uitritten wegrijdt.

Uit de tellingen van augustus 2020 blijkt dat er op de Nieuwe Egmonderstraatweg (tussen
Herenweg en Zeeweg) circa 7.500 motorvoertuigen per etmaal rijden. Het drukste uur van
deze tellingen ligt in de middag tussen 16 en 17 uur (690 mvt/etm). In de ochtendspits (8-9
uur) rijden er ongeveer 350 motorvoertuigen in twee richtingen. In de avondspits (17-18 uur)
zijn dit er meer: 600-650.

In lijn met de constateringen bij de aansluiting van gebied A op de Herenweg voorzien wij
ook geen knelpunten bij deze in- en uitgang van de Herenweg, mits deze duurzaam veilig
wordt vormgegeven.

Voor de aansluiting via de Duynmayers Kroft (zie blauwe pijl in de figuur hieronder) is het
moeilijker om een uitspraak te doen. Hiertoe ontbreken te veel gegevens, met name
vanwege de nabij gelegen verkeersregelinstallatie (VRI). Recent zijn aanpassingen gedaan
aan de VRI waarbij meer prioriteit/ruimte is gegeven aan de fietser. Dit heeft geleid tot
langere wachttijden voor autoverkeer. Ook op de Nieuwe Egmonderstraatweg. Gemeente
heeft aangegeven dat deze kruising op de nominatie staat voor een opwaardering. Dit biedt
ook kansen om de doorstroming als geheel te verbeteren en aan te passen aan de huidige
verkeersstromen.

Voor het in- en uitrijden van de
Duynmayers Kroft is men afhankelijk
van de overige weggebruikers.
Wanneer deze de ruimte, aangegeven
met kruisen op de weg, vrijgelaten
wordt kan het verkeer van en naar
Delversduin rijden. Voordeel van het
huidige plangebied is dat er een
tweede ontsluiting is via de Herenweg.
Hiermee is de nieuwe woonwijk altijd
bereikbaar.
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3 Parkeren

Nota Parkeernormen 2020 van de gemeente beschrijft de te hanteren parkeernormen. Het
plangebied is gelegen in ‘overige gebieden’ wat betekent de classificatie ‘weinig
stedelijkheid’ en de ligging is in ‘rest bebouwde kom’ op basis van de gebiedsindeling van
Nota Parkeernormen 2020. Voor woningen is de parkeernorm afhankelijk van het type
woning.

Tabel 2 Classificatie woningen en parkeernormen
Parkeren

Locatie  Delversduin

Omschrijving woningtype
Nota parkeernormen 2020

Gemeente Bergen #woningen Kencijfers totaal
Twee onder een kap Koop, huis, 2 onder 1 kap 12 2,2 26,4

Vrijstaand Koop, huis, vrijstaand 5 2,3 11,5

Eengezinswoningen Koop, huis, tussen/hoek 3 2 6

Totaal gebied A 20 44

Twee onder een kap Koop, huis, 2 onder 1 kap 40 2,2 88

Vrijstaand Koop, huis, vrijstaand 14 2,3 32,2

Eengezinswoningen Koop, huis, tussen/hoek 10 2 20

Eengezinswoningen Huur, huis,> 95 m2 11 2 22
Rug aan Rugwoningen Huur, huis <95m2, sociale huur 38 1,6 60,8

Bebo woningen Koop, appartement, 80-95m2 8 1,9 15,2
Appartementen Huur, appartement, <95m2 21 1,4 29,4

Totaal gebied B 142 268

3.1 Gebied A
Op basis van de opgestelde parkeerkencijfers bedraagt de parkeerbehoefte in gebied A 44
parkeerplaatsen (openbaar en op eigen erf).

3.2 Gebied B
Op basis van de opgestelde parkeerkencijfers bedraagt de parkeerbehoefte in gebied B 268
parkeerplaatsen (openbaar en op eigen erf).
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Notitie 
  

M.e.r.-aanmeldnotitie Delversduin Egmond aan den Hoef Auteur: R. Dekker 

Projectnummer: 367751 Datum: 17 maart 2021 

  
  

 

1 Aanleiding 

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, gevallen, 
activiteiten en besluiten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu, een 
procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De m.e.r. is bedoeld om 
milieubelangen meer expliciet af te wegen bij het opstellen van plannen en het uitvoeren 
van projecten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen "m.e.r.-plichtige activiteiten" 
waarvoor een volledig milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld en "m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten" waarbij moet worden afgewogen of sprake kan zijn van 
significante negatieve gevolgen voor het milieu.  

Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn  
thans verplicht om een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een 
milieueffectrapport (Mer). Het besluit behoeft niet separaat te worden gepubliceerd, maar 
moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan of de 
omgevingsvergunning. In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
aan de orde is moet door de initiatiefnemer een aanmeldnotitie worden opgesteld. Deze 
notitie geeft hier invulling aan ten behoeve van het project ‘Delversduin’. Het project bestaat 
uit de bouw van 162 woningen in combinatie met natuurontwikkeling aan de noordzijde.  

De gronden van het plangebied hebben grotendeels de bestemming 'Agrarisch met 
waarden – Landschappeijke waarden’ en zijn bestemd voor het uitoefenen van een 
agrarisch bedrijf en behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden. Het 
aanwezige water is in dit bestemmingsplan als ‘Water’ bestemd. De voorgenomen 
ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan. 
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Afbeelding 1.1: luchtfoto met ligging plangebied (rood omlijnd) 

2 Activiteiten in relatie tot het Besluit m.e.r. 

Een m.e.r. is verplicht bij bestemmingsplannen indien de activiteiten in het plan mogelijk tot 
significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden, zodat een passende beoordeling 
nodig is en/of het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor volgens de 
Wet milieubeheer een besluit m.e.r.(-beoordeling) verplicht is. Uit het uitgevoerde 
natuuronderzoek en onderzoek naar stikstofdepositie blijkt dat ten gevolge van het project 
geen negatieve effecten optreden op relevante waarden van Natura 2000‐gebieden en 
zeker geen significant negatieve effecten.  

In het Besluit milieueffectrapportage zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en 
indicatieve drempelwaarden opgenomen. Op de D-lijst onder categorie D 11.2 geldt voor 
het onderdeel ‘aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’ een drempelwaarde van 100 
hectare en van 2.000 woningen. De onderhavige ontwikkeling heeft betrekking op circa 10 
hectare en de bouw van maximaal 162 woningen. Het blijft daarmee ruim onder de 
drempelwaarden. De voorgenomen ontwikkeling is ook niet direct m.e.r.-
beoordelingsplichtig 
 
De drempelwaarden zijn indicatief. Daarom moet vervolgens worden gekeken naar de 
kenmerken van de ontwikkeling, de plaats van de ontwikkeling en de kenmerken van 



 

    3 (8) 

 

mogelijke effecten. Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op 
activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst van het nieuwe Besluit milieueffectrapportage die 
beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term 
vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee 
conclusies leiden:  

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen  
m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r.  

 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling is dus altijd nodig als een besluit of plan wordt voorbereid 
over activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen. Met 
het gewijzigde Besluit m.e.r. dient voor elke aanvraag door de initiatiefnemer een 
aanmeldingsnotitie te worden opgesteld.  
 
Naar aanleiding van het gestelde hierboven moet een toets worden uitgevoerd of 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.  

3 Effecten op het milieu 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van 
de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. 
Het gaat hierbij om de volgende criteria: 
1. de kenmerken van het project; 
2. de plaats van het project; 
3. de kenmerken van het potentiële effect. 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn 
uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan ‘Delversduin, Egmond aan den Hoef’. 
Deze onderzoeken zijn opgenomen als bijlagen bij het bestemmingsplan.  

In de tabellen in de navolgende paragrafen vindt de beoordeling/toets plaats aan de criteria 
die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

3.2 Kenmerken van het project 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project  De onderhavige ontwikkeling heeft betrekking op 
circa 10 hectare en de bouw van maximaal 162 
woningen in combinatie met natuurontwikkeling. 

Cumulatie met andere projecten Geen 



 

    4 (8) 

 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen Voor de bouw van de woningen en voorzieningen 
worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt 
als bouwmateriaal (beton, hout, grond). De daken 
van de gebouwen worden gebruikt voor 
zonnepanelen om duurzame energie op te wekken.  

Productie afvalstoffen Enkel relevant tijdens de bouw 

Verontreiniging en hinder Tijdens de aanlegfase is er mogelijk sprake van 
tijdelijke hinder als gevolg van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden. Significant negatieve effecten 
op Natura 2000-gebieden zijn niet aan de orde. 

De ontwikkeling leidt in de aanlegfase tot een 
tijdelijke toename van de stikstofdepositie van 
maximaal 2,05 mol/ha/jaar in het nabijgelegen 
Natura 2000-gebied gebied Noordhollands 
Duinreservaat. In de gebruiksfase bedraagt de 
toename in dit Natura 2000-gebied 0,08 mol/ha/jaar. 
Er wordt hiervoor aanspraak gemaakt op 
stikstofdepositieruimte uit het 
Stikstofregistratiesysteem. Op 14 oktober 2020 is 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming verleend. 

Luchtkwaliteit: Er is sprake van een project welke 
niet of nauwelijks bijdraagt aan de 
luchtverontreiniging. In combinatie met de lage 
achtergrondwaarden in het gebied is luchtkwaliteit 
geen belemmering voor het voorgenomen plan. 

Geluid: De wegen in het plangebied krijgen een 
maximum snelheid van 30 km/uur. Ten aanzien van 
omliggende wegen kan in het overgrote deel van het 
plangebied worden voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Voor 
enkele woningen nabij de Herenweg is een hogere 
waarde nodig.  

Natuur: Er zijn geen beschermde soorten aanwezig 
in of nabijheid van het plangebied. De voorgenomen 
werkzaamheden hebben geen effect op beschermde 
soorten, mits navolgende maatregelen worden 
getroffen. Er zijn maatregelen nodig om kolonisatie 
van de rugstreeppad te voorkomen, dit kan 
bijvoorbeeld door het plaatsen van 
paddenschermen. Bomen en/of struiken dienen 
gerooid te worden buiten het broedseizoen van 
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volgens. Als dit onvermijdelijk is dient er een 
broedvogelcontrole plaats te vinden, waarna een 
deskundige ecoloog maatregelen kan vaststellen om 
de nesten te sparen.  

Verkeer: Het plan leidt tot een toename in de 
verkeerstgeneratie. in het gebied naar verwachting 
zal toenemen. Het verkeer zal via drie aansluitingen 
op de bestaande infrastructuur worden ontsloten. De 
capaciteit van de aansluitende wegen is voldoende 
voor een goede verkeersafwikkeling. 

Externe veiligheid: In de nabijheid van de 
ontwikkeling bevinden zich geen inrichtingen met 
gevaarlijke stoffen, transportroutes met gevaarlijke 
stoffen en buisleidingen. 

3.3 Plaats van het project 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik  Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit 
grasland en een akker, omringd door een smalle 
sloot met rijk begroeide oevers. Door het midden 
van het terrein loopt eveneens een bredere sloot. 
Van 2000 tot 2005 was in het zuidelijk deel van het 
plangebied een asielzoekerscentrum gevestigd, dat 
inmiddels is ontmanteld. Dit deel van het plangebied 
is sindsdien braakliggend. 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit 
en het regeneratievermogen 
van de natuurlijke hulpbronnen 
van het gebied 

Op basis van het uitgevoerde natuuronderzoek 
wordt geconcludeerd dat.het plan de gunstige staat 
van instandhouding van voorkomende soorten niet 
in de weg staat. 

Het opnamevermogen van het 
natuurlijke milieu, met in het 
bijzonder aandacht voor: 

 gevoelige gebieden 
(wetlands, kustgebieden, 
bergen bosgebieden, 
reservaten en 
natuurparken, Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden) 

 

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied 
‘Noordhollands duinreservaat’. De woningbouw zal 
plaatsvinden op ruim 120 meter van dit gebied. Op 
de tussenliggende gronden vindt natuurontwikkeling 
plaats. Uit het natuuronderzoek volgt dat geen 
sprake is van  verstorende effecten op 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. 
Op 16 oktober 2020 is door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland vergunning voor stikstofdepostie 
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 gebieden waarin bij com- 
munautaire wetgeving 
vastgestelde normen 
inzake milieukwaliteit reeds 
worden overschreden 
 

 gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid 

 

 landschappen van 
historisch, cultureel of 
archeologisch belang 

 

in het kader van de Wet natuurbescherming 
verleend. 

Wetlands, berg- en bosgebieden zijn in de directe 
omgeving van het plangebied niet aanwezig. Het 
kustgebied bevindt zich buiten het plangebied. Het 
plangebied behoort niet tot een waterwinlocatie, 
waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 

Ook behoort het plangebied niet tot een gebied 
waarbinnen een Rijksmonument ligt. Het plangebied 
is eveneens niet gelegen in een Bèlvéderegebied of 
een beschermd stads-/dorpsgezicht 

 

 
Geen 

 
 
 
 
Er is geen sprake van een gebied met een hoge 
bevolkingsdichtheid.  

 
Het plangebied heeft een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. In het uitgevoerde 
archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen 
gevonden voor archeologische vindplaatsen. De 
ondergrond is reeds grotendeels verstoord. Voor het 
noordelijk deel van het plan wordt nog nader 
onderzoek uitgevoerd. 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een 
gevoelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op 
basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en 
waterwingebieden. Onderstaand wordt aangegeven of er sprake is van dergelijke gebieden 
binnen het invloedsgebied van het project en zo ja, of er sprake is van potentiële effecten op 
gevoelige gebieden. 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage van het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied Toets 

Beschermd natuurmonument  Nee 
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Habitat- en vogelrichtlijngebieden Op de effecten op dergelijke gebieden is voorgaand 
reeds ingegaan. Negatieve effecten zijn niet aan de 
orde. 

Watergebied van internationale 
betekenis 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van 
watergebieden met internationale betekenis 

Natuurnetwerk Nederland Het plangebied is niet gelegen in een gebied 
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  
De woningbouw zal plaatsvinden op ruim 120 meter 
van het NNN. Op de tussenliggende gronden vindt 
natuurontwikkeling plaats. 

Landschappelijk waardevol gebied Ter plaatse van de gronden waar woningbouw is 
voorzien, is geen sprake van een landschappelijk 
waardevol gebied. Met de natuurontwikkeling wordt 
aangesloten op de aanwezige landschapswaarden 
van de omgeving. 

Waterwinlocaties, 
waterwingebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een 
waterwinlocatie. waterwingebied en 

grondwaterbeschermingsgebied 

Beschermd monument Er zijn geen monumenten aanwezig in het 
plangebied aanwezig.   

Belvedère-gebied Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van een 
Belvedere-gebied. 

3.3 Kenmerken van het potentiële effect 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 
zone en grootte van de getroffen 
bevolking) 

 

De potentiële negatieve effecten zijn beperkt en 
uitsluitend lokaal van aard. Daarnaast is een tijdelijk 
effect gedurende de aanlegfase mogelijk. Gelet op 
de aard van de omgeving, waarbij gevoelige 
gebieden niet binnen het bereik van de potentiële 
effecten gelegen zijn, is het bereik van het potentiële 
effect zeer beperkt te noemen. 

Grensoverschrijdende karakter van 
het effect 

Geen 
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Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige negatieve effecten voor de 
omgeving is geen sprake. 

Duur, frequentie en de 
omkeerbaarheid van het effect 

De effecten duren zo lang het projectgebied als  
zodanig in gebruik is. De effecten zijn uitsluitend  
omkeerbaar door het gebruik te beëindigen. In de 
aanlegfase is er sprake van tijdelijke effecten. 

 

4 Conclusie 

In het kader van de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling is in voldoende mate inzicht gekregen in 
de milieugevolgen van de voorgenomen ontwikkeling van het plan Delversduin 
(woningbouw en natuurontwikkeling). De omvang van het project ligt ver onder de 
drempelwaarde. Gelet op de kenmerken van het project en de activiteiten, de locatie van 
het project en de mogelijke gevolgen voor het milieu, wordt geconcludeerd dat het project 
niet leidt tot milieu-effecten van een zodanige omvang dat sprake kan zijn van belangrijke 
nadelige milieugevolgen. Er is daarom geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen van 
een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure.   
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1 Inleiding 

Deze nota van beantwoording inspraak en vooroverlegreacties heeft betrekking op de inspraak-
reacties en vooroverlegreacties die zijn ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Delversduin, 
Egmond aan den Hoef’. 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Delversduin, Egmond aan den Hoef’ heeft op grond van de 
‘Inspraakverordening Bergen 2006’ vanaf 16 november 2017 gedurende vier weken voor eenieder ter 
inzage gelegen. Bij aanvang van de bovengenoemde periode is het voorontwerpbestemmingsplan in 
het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) tevens 
aangeboden aan diverse overleginstanties. 
 
Gedurende de ter inzage termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld (schriftelijk of mondeling) een 
inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. In het kader van het 
vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro zijn 4 vooroverlegreacties ontvangen. Naar aanleiding van de 
inspraak zijn binnen de inspraaktermijn 30 inspraakreacties ontvangen, waarvan 11 unieke reacties.  
 
Na de tervisielegging van het voorontwerp bestemmingsplan heeft het project door het ontbreken van 
een projectleider en de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van 
State voor een periode van circa tweeënhalf jaar stilgelegen. 
 
In deze nota zijn de ontvangen vooroverlegreacties en de inspraakreacties samengevat en van een 
inhoudelijke beantwoording voorzien. Vervolgens is aangegeven of de reactie aanleiding geeft tot 
aanpassing van het plan en op welke wijze. De vooroverlegreacties zijn in hoofdstuk 2 van deze nota 
behandeld, de inspraakreacties in hoofdstuk 3. 
 
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het niet toegestaan 
om persoonsgegevens (zogenaamde NAW-gegevens; naam, adres en woonplaats) van natuurlijke 
personen te verwerken zonder bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of 
toestemming van de betreffende personen. In voorliggende nota wordt hieraan voldaan door 
natuurlijke personen die een inspraakreactie hebben gegeven niet bij naam te noemen. 
Gemachtigden, rechtspersonen en bestuursorganen zijn niet geanonimiseerd weergegeven. 
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2 Vooroverlegreacties 

De volgende vooroverlegreacties zijn ontvangen: 
 

 Reclamant 

1 Gasunie Transport Services B.V. 

2 PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

3 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

4 Provincie Noord-Holland 

5  Fietsersbond 

 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord heeft wel gereageerd maar heeft aangegeven geen aanleiding 
te zien voor een reactie.  

 
 
Nr. 1 

 
Gasunie Transport Services B.V. 
 

1.1 Het plan is getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M 
voor de aardgastransportleidingen van de Gasunie, zoals bepaald in het per 1 januari 
2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Geconcludeerd 
wordt dat dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen 
leiding van de Gasunie valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op 
de verdere planontwikkeling. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
 

2.1 Algemeen 
PWN kan als verantwoordelijk natuurbeheerder instemmen met het voorontwerp 
bestemmingsplan. Het als 'natuur' bestemde deel sluit namelijk grotendeels aan 
op als natuurrijk hooiland beheerd PWN-terrein. Naar de toekomst toe is PWN 
voorstander van zowel het nader op elkaar afstemmen van het praktische natuurbeheer, 
als ook het onderbrengen van de gronden in het provinciale deel van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

2.2 Voorwaarden  
Er wordt door PWN op gewezen dat het belangrijk is voldoende ruimte in de openbare 
grond beschikbaar te stellen voor het ondergrondse verkeer. Daarnaast wordt er door 
PWN op gewezen dat er mogelijk moet worden gekeken naar alternatieve bluswater 
voorzieningen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor het standaarddocument VANN. 
Dit document is door de nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de 
aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
De door PWN aangegeven aandachtspunten worden meegenomen in de verdere 
technische uitwerking van het plan.   
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
 

3.1 Met HHNK heeft afstemming plaatsgevonden over de waterhuishouding en de 
uitgangspunten met betrekking tot dit plan. Het wateradvies is na de afstemming niet 
meer ter toetsing voorgelegd aan het hoogheemraadschap voordat dit 
voorontwerpbestemmingsplan ter toetsing werd aangeboden aan het 
hoogheemraadschap. HHNK heeft echter op verschillende wateraspecten nog vragen en 
opmerkingen. Om die reden wordt verzocht nader in overleg te treden en de watertoets 
en het bestemmingsplan waar nodig aan te passen. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Er heeft nadere met HHNK afstemming plaatsgevonden waarna de watertoets op 
onderdelen is aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de duinrellen grenzend aan de 
bestaande bebouwing gehandhaafd blijven. 
 

 
 

 
Nr. 4 

 
Provincie Noord-Holland 
 

4.1 Nut en noodzaak 
Het plan voldoet niet aan de regels uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening omdat ten 
tijde van de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan nog geen regionale 
afspraken zijn gemaakt over woningbouw in de regio Alkmaar. Verder vraagt de 
provincie aandacht voor de relatie met het plan Egmond aan den Hoef Oost en vraagt 
men zich af of beide ontwikkelingen samen passend zijn bij de schaal van het dorp. Ook 
vraagt men zich af of het beperkte aantal appartementen aansluit bij de woningbehoefte. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De reactie van de provincie moet worden gezien in het licht van de provinciale regels uit 
2018. In 2019 is een uitwerking opgesteld van de ambities en opgaven, programmering 
en woningbouwafspraken in de regio Alkmaar ‘Woningbouwafspraken en 
programmering regio Alkmaar’. Het doel van deze uitwerking is om de afspraken (inhoud 
en proces) voor de komende jaren in de regio Alkmaar verder te concretiseren. 
Belangrijke onderbouwing voor de afspraken zijn de uitkomsten van het uitgevoerde 
woningmarktonderzoek. In de uitwerking is de beschikbare plancapaciteit in beeld 
gebracht. Hieruit volgt dat op grond van de aanwezige harde plancapaciteit en de 
concrete zachte plancapaciteit (nog geen onherroepelijk bestemmingsplan maar wel een 
overeenkomst met de ontwikkelaar/investeerder) in de regio en specifiek in Egmond aan 
den Hoef nog ruimte is voor het vaststellen van nieuwe plannen en daarmee de 
realisatie van de noodzakelijke woningen. Het woningbouwproject Delversduin is ook 
opgenomen in de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit Regio 
Alkmaar en daarmee regionaal afgestemd. 
  

4.2 Ruimtelijke kwaliteit 
Gelet op de omvang van het plan is de provincie voornemens advies in te winnen bij de 
Adviescommissie Ruimtelijke ontwikkeling (ARO).  
 
Gemeentelijke beantwoording 
De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. Recent is door de provincie 
aangegeven dat het plan ambtelijk getoetst wordt aan de eisen voor ruimtelijke kwaliteit. 
Vervolgens wordt bepaald of het plan voorgelegd moet worden aan de ARO. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de eerdere adviezen van de ARO. 
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4.3 Wet natuurbescherming 
Het bestemmingsplan dient inzichtelijk te maken dat het plan uitvoerbaar is in relatie tot 
de Wet natuurbescherming in verband met de ligging nabij beschermde natuurgebieden. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In 2020 is door middel van natuuronderzoek en onderzoek naar stikstofdepositie nader 
aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid in relatie tot de Wet natuurbescherming. 
Geconcludeerd is dat de Wet natuurbescherming de uitvoerbaarheid van het plan niet in 
de weg staat. Op 14 oktober 2020 is vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming verleend voor de stikstofdepositie de gebruiksfase en aanlegfase 
van het plan. 
 

 
 
Nr. 5 

 
Fietsersbond 
 

5.1 De Fietsersbond onderschrijft het idee om voor fietsers 3 aansluitingen vanuit de nieuwe 
wijk op de omgeving te maken: vanuit Egmonderstraatweg, Herenweg en Delverspad. 
De Fietsersbond treedt graag in overleg over de vormgeving van deze aansluitingen. 
Tevens verzoeken wij u om de infrastructuur naar en rondom de wijk [bijna] gelijktijdig 
aan te pakken en beter af te stemmen op de wensen van de fiets; het betreft de 
herziening van de Herenweg en (oude) Egmonderstraatweg inclusief kruispunten. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Bij de vormgeving van de aansluitingen zal rekening worden gehouden met het 
fietsverkeer. Waar mogelijk worden aanpassingen in de infrastructuur gelijktijdig 
aangepakt. 
 

 
Naar aanleiding van de ontvangen vooroverlegreacties zijn de volgende aanpassingen in het 
bestemmingsplan doorgevoerd: 
 De watertoets op onderdelen is aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de duinrellen 

grenzend aan de bestaande bebouwing gehandhaafd blijven. De bestemming die grenst aan 
bestaande woonpercelen is verbreed. Daarnaast is het kunstmatig duin uit het plan verwijderd. 
Hier wordt een wadi (droge waterberging) aangelegd ten behoeve van waterberging tijdens 
piekbuien. 
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3 Inspraakreacties 

De volgende inspraakreacties zijn ontvangen: 
 

 Reclamant 

1 Reclamanten 1 (11x) 

2 Reclamanten 2 (8x) 

3 Reclamant 3 

4 Reclamant 4 

5 Reclamant 5 

6 Reclamant 6 

7 Reclamant 7 

8 Reclamant 8 

9 Reclamanten 9 (2x) 

10 Reclamant 10 

11 Reclamant 11 

 
 

 
Nr. 1 

 
Reclamanten 1 
 

1.1 Ontsluiting 
De randweg is aangelegd om vanwege de toenemende verkeersdruk de (historische) 
dorpskern te ontlasten. Een in/uitrit op de Herenweg, ter hoogte van de kerk, is voor 
reclamanten geen optie. Dit sluit ook niet aan bij de structuurvisie. Reclamanten vrezen 
een toename van verkeer en verkeersproblemen. 
Reclamanten willen dat de in/uitrit gesitueerd wordt op het kermisterrein (tussen 
Egmonderstraatweg 12 en 14). Daardoor kunnen de evenementen in de dorpskern 
doorgang kunnen blijven vinden.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het plangebied  krijgt een aansluiting voor motorvoertuigen ter plaatse van het 
kermisterrein aan de Egmonderstraatweg en twee aansluitingen op de Herenweg. In de 
structuurvisie zijn twee ontsluitingen op de Herenweg aangegeven waardoor het plan 
hier niet mee in strijd is. Het verkeer van en naar het plan zal zich over de drie 
aansluitingen verdelen. 
 

1.2 Woningen 
Het aantal woningen dat nu gepland staat is 12 meer dan de structuurvisie is 
aangegeven. Bovendien is een heel groot deel niet specifiek voor de behoefte van 
inwoners van Egmond aan den Hoef. Het type woningen sluit niet aan bij de lokale 
behoefte aan sociale huur en vrije sector huur (< €1.000,-) voor senioren, starters en 
alleenstaanden uit het dorp. De voorgestelde woningen sluiten niet aan bij het dorp. 
Door de voorgestelde indeling ontstaat er een ‘goudkust’ dat hoogstwaarschijnlijk zal 
resulteren in een scheiding tussen jong en oud en daarmee sociale segregatie 
teweegbrengt. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het actuele woonprogramma zoals voor het gebied voorzien bestaat uit een 
gedifferentieerd aanbod van 30% sociale woningen, 20% middelduur (categorie 3) en 
50% vrije sector. Het programma bestaat uit zowel appartementen als grondgebonden 
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woningen in verschillende koop- en huurklassen. Uit de interesse die tijdens de 
informatieavond in 2017 en daarna is getoond, blijkt dat een grote lokale interesse in de 
woningen. Door het gedifferentieerde aanbod wordt sociale segregatie juist voorkomen. 
Er ligt een goede volkshuisvestelijke programmering. In de huidige Woningmarktsituatie 
is er naast sociale woningbouw ook een zeer grote vraag naar woningen in het 
middensegment. Vaak komt juist het middensegment karig af in woningbouwprojecten. 
Om projecten met sociale woningbouw rendabel te maken wordt over het algemeen 
naast het sociale deel fors geprogrammeerd in het duurdere segment, waardoor het 
middensegment onder druk komt te staan. De programmering van Delversduin is 
daarentegen divers. Naast voldoende sociaal is het middensegment hierin nadrukkelijk 
opgenomen. Het in de programmering opgenomen 20% middensegment (categorie 3) 
voorziet in een grote behoefte: veel huishoudens kunnen niet terecht in de sociale huur 
en kunnen zich geen dure koopwoning veroorloven. Er is op dit moment een zeer grote 
vraag naar woningen. Dit maakt dat er 12 woningen meer in het plan staan opgenomen 
dan in de structuurvisie verwoord. Bovendien geldt dat de grenzen die zijn opgenomen 
in de structuurvisie niet overschreden worden.  
Het beeldkwaliteitsplan geeft een ambitie aan voor de voorgestane beeldkwaliteit van de 
woningen waarbij wordt ingezet op een hoge kwaliteit. Uitgangspunt is echter dat de 
woningen passend moeten zijn bij het dorpse karakter van Egmond aan den Hoef.  
 

1.3 Afronding plan 
Reclamanten stellen voor om het kadastraal perceel 2718 niet in het woningbouwplan te 
betrekken. Op deze manier kan het uitzicht op de duinen blijven bestaan. De afronding is 
volgens reclamanten bovendien niet in lijn met de strakke profielen in de rest van het 
dorp en leidt er toe dat de mogelijkheid om het plan ruimer op te zetten teniet wordt 
gedaan. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De keuze voor het betrekken van het kadastraal perceel 2718 is reeds door de 
gemeenteraad  in de Structuurvisie Egmond aan den Hoef gemaakt. Desondanks wordt 
onderkend dat het zicht op de duinen vanaf de Herenweg zoveel mogelijk zou moeten 
worden behouden. Het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan zijn op dit punt 
daarom aangepast waarbij het doorzicht is verbreed.  
 

1.4 Aansluiting bestaande bebouwing 
De aansluiting op de bestaande bebouwing mist volgens reclamanten een groene buffer 
waardoor een zeer ongewenste overgang tussen de bestaande bouw en nieuwe bouw 
ontstaat. Daarnaast is er geen overleg geweest met omwonenden om tot consensus 
omtrent dit punt te komen. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het stedenbouwkundig plan is, hoewel het voldeed aan de door de raad vastgestelde 
uitgangspunten, ter plaatse van de geplande woningen achter de woningen aan het 
Graaf Dirkplein aangepast. Waar de afstand van bestaande woningen tot het plangebied 
het kortst is, komen geen woningen. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is 
het maximum aantal woningen op deze locatie verminderd tot 4. In het bestemmingsplan 
is dit geborgd.  
 

1.5 Waterhuishouding 
Reclamanten wijzen op het gedeeld eigendom van de duinrel die grenst aan de 
achtererven van de bewoners van het Graaf Dirkplein. In de structuurvisie wordt dit 
omschreven als "stuk landelijk gebied, waar nu sprake is van een rommelige uitstraling 
met veel 'achterkanten'". Reclamanten vragen om uitleg over hoe deze conclusie tot 
stand gekomen is. Reclamanten vinden het onbegrijpelijk dat  het voornemen bestaat 
om duinrellen te verwijderen en dat zij hier niet in gekend zijn. Onderzoek naar de 
gevolgen van het verwijderen van de nu bestaande duinrellen is er volgens reclamanten 
niet geweest. Het betreft onderzoek naar de gevolgen voor de waterstand, het 
hemelwater dat  
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nu op de duinrel geloosd wordt, de verbinding van de duinrellen naar 
vijvers/slotgracht/polder en flora en fauna. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De conclusie over de rommelige uitstraling met veel achterkanten is tot stand gekomen 
op basis van een ruimtelijke evaluatie van de feitelijke situatie ter plaatse ten behoeve 
van een opgestelde schetsvisie uit 2009. Duinrellen zullen zoveel mogelijk behouden 
blijven, waaronder de duinrel achter het Graaf Dirkplein. Langs de duinrellen komt een 
onderhoudspad. Voor deze gronden is een bestemming Groen opgenomen. Er is een 
watertoets opgesteld waarin uitgebreid aandacht is besteed aan de waterhuishouding in 
het plangebied. De nieuwe hoofdwaterstructuur heeft de goedkeuring van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Uit het uitgevoerde natuuronderzoek volgt dat het aspect flora en fauna de 
uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. 
 

1.6 Zichtlijn 
De ingetekende zichtlijn die uitkomt op bomen voegt volgens reclamanten niets toe. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het gaat hier niet om het maken van een formele zichtas zoals bijvoorbeeld in een 
landgoedtuin of op een obelisk, maar om het bewaren van ‘contact’ met het omringende 
landschap. In de structuurvisie worden het dan ook ‘landschappelijke zichtruimtes’ 
genoemd. De zichtruimtes zelf zullen ook zo landschappelijk mogelijk worden ingericht. 
Ze geven vanuit de Herenweg daarmee wel degelijk zich op het duinlandschap, ook als 
er bomen in de zichtruimte staan. En omgekeerd geeft de ruimte ook zicht op de kerk van 
uit de wijk en het landschap. 

 
1.7 Duin 

Het duin van 5 meter hoog, midden in een woongebied geprojecteerd, heeft volgens 
reclamanten geen waarde en heeft niets meer van doen met het binnenduinlandschap. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Na overleg met betreft hier geen poging om een landschap te maken, daarvoor is de 
schaal inderdaad te klein. De bedoeling is de openbare ruimte die lucht schept in de wijk 
een invulling te geven die in sfeer zoveel mogelijk aansluit op het omringende landschap. 
Op die manier wordt het landschap gevoelsmatig de wijk in getrokken en krijgt de wijk een 
passend karakter en aantrekkelijke eigenheid. 
 

1.8 Dichtheid 
Reclamanten vragen zich af wat de norm voor het aantal woningen per hectare is, 
uitgaande van grondgebonden woningen. Gewezen wordt op het plan Mossellaan dat een 
veel ruimere opzet heeft. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Er geldt geen norm voor de woningdichtheid. Per locatie wordt maatwerk geleverd. Met 
het vaststellen van de structuurvisie en de daarbij behorende stedenbouwkundige 
uitgangspunten heeft de raad al gekozen voor een bepaalde dichtheid. Het aantal 
woningen per hectare is een puur rekenkundige methode dat wel iets zegt over dichtheid, 
maar in praktijk slechts matig toepasbaar is. Dit omdat de grootte van de kavels en de 
gebouwen en het type woningen een grote invloed hebben op het getal en de uiteindelijke 
‘ervaring van dichtheid’. Dit kan dus sterk afwijken van vergelijkbare dichtheden. 
Belangrijkste is dat de (maximale) dichtheid op zichzelf niet zo’n heel werkbare factor is 
om kwaliteit of passendheid te controleren. Er geldt bijvoorbeeld niet hoe minder hoe 
beter; een plan van 15 woningen per hectare is niet per definitie beter dan een plan van 
25, zeker niet als bijvoorbeeld dorpse intimiteit gewenst is. Structuur is veel 
sfeerbepalender. Overigens is de dichtheid van circa 25 woningen per hectare lager dan 
het landelijk woonwijkgemiddelde van circa 30 tot 35 woningen per hectare.. 
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1.9 Egmond aan den Hoef Oost 
Reclamanten geven aan dat de ontwikkeling van Egmond aan den Hoef Oost een utopie 
lijkt gelet op de reactie van de provincie Noord-Holland in september 2016. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het streven is nog steeds om ook de locatie Egmond aan den Hoef Oost te ontwikkelen 
met woningbouw. De ontwikkeling van Delversduin heeft echter prioriteit. 
 

1.10 Structuurvisie  
De Structuurvisie Egmond aan den Hoef is gelet op de vele veranderingen op 
woninggebied volgens reclamanten achterhaald en zou niet mogen worden gebruikt om 
dit bouwplan in te vullen. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De structuurvisie vormt het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van Delversduin. 
Ondanks dat er inmiddels een aantal jaar is verstreken, zien wij geen aanleiding waarom 
de structuurvisie niet meer als kader zou kunnen worden gebruikt. Hierbij is tevens van 
belang dat de woningbehoefte sinds de vaststelling van de structuurvisie alleen maar is 
toegenomen. 
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan: 

 In de noordoosthoek van het plangebied is de plangrens, bestemmingsgrens en 
bouwvlakgrens aangepast waarbij vanaf de Herenweg meer doorzicht is gecreëerd; 

 In de zuidoostzijde van het plangebied is de afstand tussen bestaande en nieuwe 
woningen vergroot. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal 
woningen dat wordt toegestaan op deze locatie verminderd tot 4. Dit is met een 
aanduiding op de verbeelding vastgelegd. 

 
Enkele reacties zijn reeds ondervangen door de doorgevoerde ambtelijke wijzigingen. 

 
 
Nr. 2 

 
Reclamanten 2 
 

2.1 Ontwerpproces 
In de Structuurvisie Egmond aan den Hoef is aangegeven dat er een gezamenlijk 
ontwerpproces heeft plaatsgevonden waarin inwoners van Egmond aan den Hoef en 
andere belanghebbenden een belangrijke rol kregen bij het vormen van de agenda en de 
inhoud van de visie. Rond de verschillende onderwerpen zijn themawerkgroepen 
gevormd. Reclamanten zijn niet bekend met een werkgroep die zich heeft gebogen over 
de invulling van Delversduin en geven aan hier nooit een uitnodiging voor te hebben 
ontvangen. De bijeenkomsten die zijn gehouden voor Delversduin waren geen fora voor 
inspraak en overleg met omwonenden en direct betrokkenen. Van een gedragen visie die 
is uitgewerkt in samenwerking met direct betrokkenen is volgens reclamanten absoluut 
geen sprake. Bovendien waren veel mensen door misleidende berichten in de 
veronderstelling dat er alleen voor het voormalige AZC-terrein bouwplannen zouden 
bestaan en niet voor de gronden ten noorden hiervan.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
De structuurvisie is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In het voorbereidend 
proces heeft participatie plaatsgevonden en is de mogelijkheid gegeven, op grond van de 
gemeentelijke inspraakverordening, in te spreken. Er zijn destijds diverse inspraakreacties 
ingediend op de structuurvisie. Met inachtneming van alle reacties heeft de raad de 
structuurvisie destijds vastgesteld. 
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2.2 Woongenot 
Reclamanten zijn van mening dat de realisering van een woonwijk met 162 woningen en 
bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen zal leiden tot een onaanvaardbare inbreuk 
op het woongenot.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
In het plan is getracht om zorgvuldig om te gaan met de belangen van bewoners van 
bestaande woningen die grenzen aan het plan. Het plan wordt op een wijze verkaveld 
waarbij de achtertuinen van de nieuwe woningen zoveel mogelijk worden gericht naar de 
achtertuinen van bestaande woningen, zodat woningen niet dicht op de achtertuinen 
worden gesitueerd. Daarnaast is in het plan richting de bestaande woningen een 
groenbuffer opgenomen. Zowel de groenbuffer als een minimaal aan te houden afstand 
van nieuwe woningen tot bestaande percelen is geborgd in het bestemmingsplan. De 
voorgenomen ontwikkeling zal ten opzichte van de huidige situatie effect hebben op de 
beleving van bewoners van aangrenzende woningen. Van een onaanvaardbare inbreuk 
op het woongenot is ons inziens echter geen sprake. 
 

2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Op grond van de Ladder voor duurzame verstedelijking dient de behoefte aan een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. Gelet op de demografische ontwikkeling in 
de gemeente Bergen is het volgens reclamanten niet waarschijnlijk dat re op korte termijn 
behoefte bestaat aan een grootschalige woningbouwontwikkeling op de locatie Duinrand. 
Daarnaast wordt niet voldaan aan de verzwaarde motiveringsplicht die geldt voor nieuwe 
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De woningbouwontwikkeling Delversduin is door Bureau Stedelijke Planning getoetst 
aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Gelet op de ontstane vertraging is deze 
laddertoets eind 2020 geactualiseerd. Uit de laddertoets volgt dat de voorgenomen 
woningbouwontwikkeling passend is binnen de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte.  
Op basis van de verwachte huishoudensgroei en het harde planaanbod is de 
behoefte aan woningen tot 2030 berekend. Er blijkt zowel in het primaire 
onderzoeksgebied (de gemeente Bergen) als in het gehele onderzoeksgebied ruim 
voldoende behoefte voor de ontwikkeling van 162 woningen op de locatie Delversduin. 
Binnen het onderzoeksgebied zijn alternatieve locaties binnen bestaand stedelijk gebied 
geïnventariseerd. Geconcludeerd wordt dat wordt voldaan aan de eisen van de Ladder 
voor duurzame verstedelijking waarmee de ontwikkeling is gebaseerd op een zorgvuldig 
gebruik van de ruimte.  
 

2.4 Provinciale ruimtelijke verordening – regionale afspraken 
Gelet op de situering buiten bestaand stedelijk gebied stellen reclamanten vast dat wordt 
gehandeld in strijd met de letter en geest van de geldende Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. De regionale afstemming heeft niet plaatsgevonden in overeenstemming 
met de ‘Uitvoeringsregeling Regionale Afspraken Nieuwe Stedelijke Ontwikkelingen 
2017’.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Ten tijde van de ter visie legging van het voorontwerpbestemmingsplan waren er binnen 
de regio Alkmaar nog geen regionale woningbouwafspraken gemaakt die voldoen aan de 
eisen van de Uitvoeringsregeling. In 2019 is een uitwerking opgesteld van de ambities en 
opgaven, programmering en woningbouwafspraken met de titel ‘Woningbouwafspraken 
en programmering regio Alkmaar’. Het doel van deze uitwerking is om de afspraken 
(inhoud en proces) voor de komende jaren in de regio Alkmaar verder te concretiseren. 
Belangrijke onderbouwing voor de afspraken zijn de uitkomsten van het uitgevoerde 
woningmarktonderzoek. In de uitwerking is de beschikbare plancapaciteit in beeld 
gebracht. Hieruit volgt dat in de regio nog ruimte is voor het vaststellen van nieuwe 
plannen. Het plan Delversduin is opgenomen in de Regionale Woningprogrammering van 
de regio Alkmaar en hiermee regionaal afgestemd en akkoord bevonden. De gronden zijn 
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in de provinciale Omgevingsverordening NH2020 niet opgenomen als Bijzonder 
Provinciaal Landschap. 
 

2.5 Provinciale ruimtelijke verordening – ruimtelijke kwaliteit 
Reclamanten zijn van mening dat niet wordt voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen 
zoals deze volgen uit artikel 15 PRV en zien op het waarborgen van de openheid van het 
landschap en de daarbij begrepen stilte en duisternis, behoud van historische 
structuurlijnen en zicht op de cultuurhistorische objecten (molens e.d.).  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van het plan is in het kader van de provinciale 
‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’ een analyse van het gebied gemaakt. De 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. Deze leidraad is gericht op ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk 
gebied, met behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten die het landschap 
heeft. De uitkomsten van deze analyse staan aan de basis van het stedenbouwkundig 
plan. Toetsing aan de ruimtelijke kwaliteitseisen zal plaatsvinden door de provincie 
Noord-Holland.  
 

2.6 Wet natuurbescherming 
Gelet op de nabijheid van Natura 2000-gebieden is het volgens reclamanten hoogst 
twijfelachtig of de beoogde ontwikkeling in het kader van de Wet natuurbescherming kan 
worden toegestaan. Met name gelet op de te verwachten toename in stikstofdepositie 
maar ook qua geluid en licht. Een passende beoordeling (en plan-mer) lijken in ieder geval 
verplicht. Met betrekking tot soortenbescherming geven reclamanten aan dat gelet op de 
aangetroffen strikt beschermde soorten als rugstreeppadden, vleermuizen en jaarrond 
beschermde nesten, vooralsnog niet voorzienbaar is dat hier een ontheffing in het kader 
van de Wet natuurbescherming voor kan worden afgegeven. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In 2020 is door middel van natuuronderzoek en onderzoek naar stikstofdepositie nader 
aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid in relatie tot de Wet natuurbescherming. 
Geconcludeerd is dat de Wet natuurbescherming de uitvoerbaarheid van het plan niet in 
de wet staat. Op 14 oktober 2020 is vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming verleend voor de stikstofdepositie.in de gebruiksfase en aanlegfase 
van het plan. 
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde soorten, mits 
mitigerende maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn eenvoudig te treffen. 
 

2.7 Molenbiotoop  
Reclamanten wijzen op de vrijwaringszones voor de molenbiotoop die in het plangebied 
gelden. Weliswaar geeft het bestemmingsplan de mogelijkheid om af te wijken van de 
regels van de molenbiotoop, echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat rekening 
wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van de molen. Volgens reclamanten 
wordt dit belang met het plan niet gerespecteerd. Bestaande zichtlijnen op de molen 
zullen in ieder geval voorgoed verdwijnen. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In de vastgestelde structuurvisie en het stedenbouwkundig plan is met betrekking tot de 
molen rekening gehouden met behoud van cultuurhistorische waarden (met name 
zichtlijnen en belevingswaarde) en er zijn gemotiveerde concessies gedaan ten aanzien 
van de windvang. Zowel het aangrenzende duingebied, als de molen zijn belangrijke 
identiteitsdragers voor Egmond aan den Hoef én voor de geplande ontwikkeling 
‘Delversduin’. In het behoud en de versterking van de belevingswaarde is voorzien door 
de introductie van zichtlijnen die zorgen voor een visuele relatie tussen het plan 
Delversduin en de molen. Daarnaast zorgt de natuurontwikkeling in het plangebied voor 
een blijvende belevingswaarde vanaf het toeristische fietspad 
Delverspad/Nachtegalenlaantje. 
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Voor de windvang is een volgende afweging gemaakt. Het opnemen van verregaande 
voorschriften ten aanzien hiervan kan tot de onzekere situatie leiden dat, in een later 
stadium bij het verlenen van een omgevingsvergunning, toch geen medewerking 
verleend kan worden. Dat is een onwenselijke onzekerheid voor het doel van dit 
bestemmingsplan. De molenbiotoop is om deze reden losgelaten voor de bestemming 
wonen. Daar staat tegenover dat de molenbiotoop – voor zover functioneel – deels 
behouden blijft dankzij de bestemming natuur aan de westzijde van Delversduin. 
Daarbij is het niet redelijk om de molenbiotoop volledig te claimen, terwijl onduidelijk is of 
de molen na veertig jaar niet maalvaardig te zijn geweest, ooit weer maalvaardig zal 
worden. 
 

2.8 Structuurvisie 
Het voorontwerpbestemmingsplan is volgens reclamanten op onderdelen in strijd met de 
vastgestelde Structuurvisie Egmond aan den Hoef. Er wordt afgeweken van de meest 
essentiële doelstellingen/uitgangspunten, namelijk het streven naar een goede inpassing 
van nieuwe functies en ruimtelijke kwaliteit passend bij het karakter van het dorp. 
Daarnaast gaat het plan uit van 162 woningen in plaats van het maximum van 150 dat in 
de structuurvisie is aangegeven. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Voor de onderbouwing van het aantal woningen wordt verwezen naar de reactie op 
onderdeel 1.2. 
 

2.9 Verkeer 
De ontwikkeling zal volgens reclamanten leiden tot een onaanvaardbare toename van 
verkeer in de omgeving van de Herenweg. De geplande ontsluitingswegen van de te 
realiseren woonwijk zullen de al aanwezige verkeersproblematiek vergroten. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het plangebied  krijgt een aansluiting voor motorvoertuigen ter plaatse van het 
kermisterrein aan de Egmonderstraatweg en twee aansluitingen op de Herenweg. Het 
verkeer van en naar het plan zal zich over drie aansluitingen verdelen. In het uitgevoerde 
verkeersonderzoek is aangetoond dat het extra verkeer als gevolg van het plan op een 
goede wijze kan worden afgewikkeld mits de aansluitingen op bestaande wegen 
duurzaam veilig worden ingericht. De capaciteit van omliggende wegen is voldoende. 
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft geen aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan. Enkele reacties zijn reeds ondervangen door de doorgevoerde ambtelijke 
wijzigingen. 
 

 
 
Nr. 3 

 
Reclamant 3 
 

3.1 Parkeren 
Reclamant ervaart een parkeerprobleem op het Graaf Dirkplein. Reclamant vreest er 
voor dat het tekort aan parkeerplaatsen de druk op de huidige parkeerplaatsen met de 
daarbij gepaarde overlast zal verergeren. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In het gebied worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd waarbij wordt voldaan aan 
de gemeentelijk parkeernormen. De parkeerdruk in de bestaande straten, waaronder het 
Graaf Dirkplein, neemt hierdoor niet toe.  
  

3.2 Verkeer 
De voorgenomen doorsteek vanaf de Herenweg zal volgens reclamant gebruikt gaan 
worden voor sluipverkeer. Dit omdat de kruising en de Egmonderstraatweg regelmatig 
vaststaan vanwege recreatieverkeer van en naar het strand. Voorgesteld wordt om  



 

 

12 
 
 

 

doorgang af te sluiten voor autoverkeer door het plaatsen van een (wegneembare)paal. 
Voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) alsmede voor hulpdiensten kan deze 
doorgang wel gewoon gebruikt worden. 
 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De verkeerslichten op de kruising Egmonderstraatweg / Heerenweg / Zeeweg zijn 
verouderd en aan vervanging toe. Er wordt onderzocht wat er met deze verkeerslichten 
moet gebeuren. Daarbij wordt ook naar de verschillende toeleidende wegen gekeken of 
er daar nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.   
 

3.3 Greppel/sloot achter de woning 
Reclamant wijst op de greppel/sloot welke voor de helft in eigendom is. Reclamant stelt 
voor om deze greppel te dempen en hier een steeg/achterpad aan te leggen zodat de 
huidige woningen aan het Graaf Dirkplein 7 t/m 13 alsmede de nieuw te bouwen 
woningen (7 sociale woningen) een achterom krijgen.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
De greppel blijft behouden. Langs de greppel wordt een onderhoudspad aangelegd. 
 

3.4 Afstand tot de geplande woningbouw 
Reclamant geeft aan dat de afstand van de geplande woningbouw tot de achtertuin (te) 
krap is. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De afstand tussen de bestaande en nieuwe woningen is vergroot. Daarnaast  is de 
afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal woningen op deze locatie 
verminderd tot 4. In het bestemmingsplan is dit geborgd. 
 

3.5  

 
 

 
  

 
 

Duin
Reclamant heeft bezwaar tegen het aanleggen van een duin in het plangebied vanwege 
overlast door stuivend zand.

Gemeentelijke beantwoording
Het voornemen was niet om een stuifduin te realiseren maar een openbare ruimte- 
inrichting die qua reliëf en beplanting aansluit bij een duin. Na overleg met het 
waterschap is echter besloten om dit plan niet door te zetten maar om hier een droge 
waterberging te realiseren in de vorm van een wadi.  
 

3.6 Verplaatsen 7 sociale woningen 
Reclamant stelt voor om de 7 (sociale) woningen te verplaatsen naar de rand van het 
plangebied (achter de molen) en de vrijkomende grond in te richten als openbare ruimte, 
niet zijnde water om zo de hiervoor genoemde problemen op te lossen.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Dit voorstel is niet passend binnen de Structuurvisie Egmond aan den Hoef. Het aantal 
woningen op de betreffende locatie is aangepast van 7 naar 4. 
 

3.7 Plaatsen schutting 
Reclamant stelt voor om standaard een schutting te plaatsen in de achtertuinen van de 
nieuw te bouwen (sociale) woningen zodat de privacy van de bewoners aan de Graaf 
Dirkplein 7 t/m 13 is gegarandeerd.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het standaard plaatsen van een schutting in deze achtertuinen staat los van het 
bestemmingsplan. Dit zal nader aandacht krijgen bij de uitwerking van het 
stedenbouwkundig plan waarbij. voor alle nieuw te bouwen woningen gekozen zal worden 
voor een oplossing in de vorm van een schutting of haag die recht doet aan de privacy 
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van de bestaande woningen en de vereiste kwaliteit voor zowel de bestaande als nieuwe 
woningen.  
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan: 

 In de zuidoostzijde van het plangebied is de afstand tussen bestaande en nieuwe 
woningen vergroot. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal 
woningen dat wordt toegestaan op deze locatie verminderd tot 4. Dit is met een 
aanduiding op de verbeelding vastgelegd. 

 
Enkele reacties zijn reeds ondervangen door de doorgevoerde ambtelijke wijzigingen. 

 
 
Nr. 4 

 
Reclamanten 4 
 

4.1 Algemeen 
Reclamanten zijn van mening dat het plan niet aansluit bij de huidige woonsituaties en 
woningbehoefte waarbij sprake is van veel twee- en éénpersoonshuishoudens. Ook 
worden er volgens reclamant te weinig seniorenwoningen en appartementen in het hogere 
segment ingepland. Het appartementengebouw is weggedrukt in één hoek van het plan, 
waardoor er van een gevarieerde bebouwing in het plangebied geen sprake is. Het plan 
sluit te weinig aan bij de lokale woningbehoefte. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Er is beoogd om in het zuidwesten van het plangebied een appartementengebouw te 
positioneren. Daarnaast zijn centraal in het plangebied beneden-bovenwoningen 
voorzien. Het actuele woonprogramma bestaat uit een gedifferentieerd aanbod van 30% 
sociale woningen, 20% middelduur (categorie 3) en 50% vrije sector. Met het aanbod van 
30% sociale woningen wordt juist gericht op kleinere huishoudens. In het zuidwesten van 
het plangebied zijn er rug aan rug woningen gepositioneerd. Centraal gelegen in het 
plangebied wordt er invulling gegeven van beneden-bovenwoningen en appartementen. 
In het hoger segment worden er voornamelijk vrijstaande woningen en twee-onder-één-
kapwoningen gerealiseerd.   
 

4.2 Verkeer 
Reclamanten geven aan dat de belangrijkste verkeersontsluiting geprojecteerd is op de 
Herenweg ter hoogte van de kerk. In eerdere plannen was deze route nadrukkelijk geen 
optie. De Herenweg is ter plaatse smal en onoverzichtelijk. Dit zal leiden tot 
verkeersonveilige situaties. Ook zal een ontsluiting op dit punt volgens reclamanten 
leiden tot een toename van verkeer vanuit het plangebied richting Alkmaar via de 
Slotweg. Dit zal voor het dorp geen gewenste situatie zijn. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het plangebied  krijgt een aansluiting voor motorvoertuigen ter plaatse van het 
kermisterrein aan de Egmonderstraatweg en twee aansluitingen op de Herenweg. Het 
verkeer van en naar het plan zal zich over drie aansluitingen verdelen. In het uitgevoerde 
verkeersonderzoek is aangetoond dat het extra verkeer als gevolg van het plan op een 
goede wijze kan worden afgewikkeld mits de aansluitingen op bestaande wegen 
duurzaam veilig worden ingericht. De capaciteit van omliggende wegen is voldoende. 
 

4.3 Oriëntatie woningen 
Reclamanten geven aan dat met name aan de achterkant van de bestaande bebouwing 
aan het Graaf Dirkplein 7 t/m 14 de huizen dicht op de achtertuinen van de bestaande 
woningen zijn gepland. Dit gaat ten koste van het leefgenot voor bewoners die ook al 
hun vrije uitzicht moeten gaan missen. Dit terwijl elders in het plan veel ruimte wordt 
gecreëerd in de oriëntatie naar de bufferzone tussen de wijk en de duinen. 
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Gemeentelijke beantwoording 
Het stedenbouwkundig plan is ter plaatse van de geplande woningen achter de woningen 
aan het Graaf Dirkplein aangepast. Waar de afstand van bestaande woningen tot het 
plangebied het kortst is, komen geen woningen. Daarnaast  is de afstand tot tuinen 
vergroot en is het maximum aantal woningen op deze locatie verminderd tot 4. In het 
bestemmingsplan is dit geborgd. 
 

4.4 Groenbuffer en duinrel 
Reclamanten missen een groenbuffer tussen de woningen aan het Graaf Dirkplein en 
het plangebied Delversduin. Reclamanten stellen voor om de aanwezige duinrel te 
behouden. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In het actuele plan is een groenstrook opgenomen als buffer tussen de bestaande en 
nieuwe woningen. De duinrel achter Graaf Dirkplein 7 t/m 13 blijft behouden en heeft 
tezamen met het aan te leggen onderhoudspad in het bestemmingsplan de bestemming 
Groen..  
 

4.5 Woningen ter hoogte van Graaf Dirkplein 13 en 14 
Een 3 tal woningen staat geprojecteerd ter hoogte van de noordelijke ontsluiting van het 
Graaf Dirkplein. Van deze woningen zijn de achtertuinen getekend over de bestaande 
duinrel en op een huidige parkeerplaats voor een viertal auto's. Het Graaf Dirkplein 
stamt uit de 50er jaren van de vorige eeuw waarbij parkeerplaatsen nauwelijks een issue 
was. Ondanks aanpassingen in de loop der tijd kampt het plein volgens reclamanten met 
een tekort aan parkeerplaatsen. Het verdwijnen van deze plaatsen lijdt tot een nog 
groter tekort. 
Een ander aspect van de woningen op die plek is de afstand tussen het zijraam van de 
woonkamer van de woning op Graaf Dirkplein 14 en de achterzijde van de tuinen van de 
te bouwen woningen. Dit zal volgens reclamanten een aanzienlijke waardedaling van 
de woning tot gevolg gaan hebben. Reclamanten verwachten bij uitvoering van deze 
plannen de waardedaling gecompenseerd te krijgen. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De vier parkeerplaatse vallen buiten de duinrel. De bestaande situatie blijft hier 
gehandhaafd. De afstand van het zijraam van de woning aan Graaf Dirkplein 14 tot de 
perceelsgrens van de te bouwen woning aan de noordzijde bedraagt circa 12 meter. 
Deze afstand leidt ons inziens niet tot een onaanvaardbare wijziging in het woongenot. 
Indien reclamant echter van mening is dat sprake is van waardedaling als gevolg van de 
vaststelling van het bestemmingsplan, kan nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is 
geworden een verzoek om tegemoetkoming in de planschade worden ingediend. Een 
dergelijk verzoek staat echter los van de procedure van het bestemmingsplan.  
 

4.6 Ontsluiting Graaf Dirkplein noordzijde 
Het Graaf Dirkplein is aan de noordelijke zijde ontsloten langs het notariskantoor op de 
Herenweg. In de plantekening staat de ontsluiting ingetekend langs een aantal 
parkeerplaatsen met een haakse bocht op de ontsluitingsweg van het plangebied. 
Reclamanten vrezen dat er op deze wijze problemen zullen ontstaan bij grotere voertuigen 
als vrachtwagens en de vuilniswagen bij het verlaten of inrijden via de route van het Graaf 
Dirkplein. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De ontwerptekening is inmiddels nader technisch beoordeeld en uitgewerkt. De 
aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op het Graaf Dirkplein voldoet aan de eisen 
voor de bereikbaarheid voor een vuilniswagen en brandweerwagen. 
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan: 



 

 

15 
 
 

 

 In de zuidoostzijde van het plangebied is de afstand tussen bestaande en nieuwe 
woningen vergroot. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal 
woningen dat wordt toegestaan op deze locatie verminderd tot 4. Dit is met een 
aanduiding op de verbeelding vastgelegd. 

 
Enkele reacties zijn reeds ondervangen door de doorgevoerde ambtelijke wijzigingen. 

 
 

 
Nr. 5 

 
Reclamant 5 
 

5.1 Reclamant vraagt of er vrije kavels in het plan worden opgenomen, en zo ja waar deze 
kavels komen en hoe groot deze kavels worden. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het actuele woonprogramma bestaat uit een gedifferentieerd aanbod van 30% sociale 
woningen, 20% middelduur (categorie 3) en 50% vrije sector. Of als onderdeel van het 
aandeel vrije sector ook vrije kavels worden aangeboden, is nog niet duidelijk.  
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 
 

 
 

 
Nr. 6 

 
Reclamant 6 
 

6.1 Locatie 
Reclamant is van mening dat het plan Delversduin een mooi plan is maar niet voor deze 
plek. De aanblik van het dorp is volgens reclamant het fraaist vanaf het Delverspad / 
Nachtegalenpad.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
In de Structuurvisie Egmond aan den Hoef is reeds de keuze gemaakt voor woningbouw 
op deze locatie. Om in de woningbehoefte te kunnen voorzien is er niet aan te ontkomen 
om onbebouwde gronden hiervoor beschikbaar te stellen. De aanblik van het dorp zal 
evident veranderen, maar niet per se negatief. De open ruimte wordt onvermijdelijk kleiner, 
maar de huidige aanblik op rommelige achterkanten met schuttingen wordt een blik op 
een sierlijke dorpsrand met voorkanten. Tevens wordt middels landschappelijke 
zichtruimtes het contact tussen Herenweg en Delverspad/Nachtegalenpad en het zicht op 
de kerk behouden. 
 

6.2 Aansluiting met het dorp 
De aansluiting van de nieuwe wijk met het hart van het dorp wordt door reclamant als 
ronduit slecht aangemerkt. De T-kruising Herenweg-Slotweg is het centrum van het dorp 
maar de nieuwe wijk sluit hier niet bij aan. De in- en uitritten zijn aan de randen van de 
wijk gepland en leiden daardoor tot desoriëntatie. Reclamant stelt voor om een plein te 
maken op de genoemde T-kruising. Hiervoor zou de gemeente een aantal huizen 
opgekocht moeten worden. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
De gemeente is niet de ontwikkelaar van de gronden en zal niet overgaan tot de aankoop 
van woningen. De wijk kan op een goede wijze worden ontsloten zonder dat woningen 
opgekocht hoeven te worden. Zowel functioneel als ruimtelijk wordt die aansluiting 
gemaakt vlakbij de T-kruising, te weten tegenover de kerk, ook een baken in het 
dorpscentrum. Hier is het zeker voorstelbaar om op termijn ook de Herenweg een 
pleininrichting te geven en de verblijfskwaliteit van het dorp te vergroten. Het plan sorteert 
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op de eigen gronden al voor op een dergelijke aansluiting en situeert hier de 
landschappelijke zichtruimte. 
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 
 

 
 
Nr. 7 

 
Reclamant 7 
 

7.1 Groenstrook 
Reclamant zou graag willen zien dat er een groenstrook of duintjes worden aangelegd 
aangrenzend aan de tuinen van het Graaf Dirkplein. Een strook van 10 à 15 meter breed 
met hoogteverschil en bijvoorbeeld een wandelpad. Tevens is de wens om de duinrel 
langs de tuinen te behouden. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In het actuele plan is een groenstrook opgenomen als buffer tussen de bestaande en 
nieuwe woningen. De duinrel blijft hier behouden. Bij voldoende draagvlak bestaat hier de 
mogelijkheid om een wandelpad te realiseren.  
 

7.2 In-/uitrit 
Reclamant stelt voor om een in-/uitrit voor de auto op te nemen aan de noordzijde van zijn 
tuin. Dit is al een toegang naar het weiland. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Gelet op het benodigde aantal parkeerplaatsen is het hier niet mogelijk om een in-/uitrit te 
realiseren. 
 

7.3 Peilpunt 
Reclamant ontvangt graag een peilpunt vanuit waar de hoogte van de gebouwen worden 
bepaald.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
De bouwhoogte van de woningen wordt bepaald ten opzichte van het toekomstig 
afgewerkt maaiveld. De toekomstige vloerpeilen van de woningen worden bepaald op 
basis van het waterhuishoudkundig plan. Bij de nadere uitwerking worden de exacte 
peilmaten bepaald. Wel kunnen we de volgende inschatting geven. Langs de Herenweg 
worden de vloerpeilen van de woningen ca. NAP + 3,30. Bij het Graafdirkplein ca. NAP 
+3,50 m. Achter het kermisterrein ca. NAP 4,40 meter.  
 

 
 
 
 
 
 
7.4 

Drooglegging 
Reclamant wil graag weten hoeveel het grondwater gaat zakken ten opzichte van het 
huidige niveau.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
In de huidige situatie wordt het grondwater in de lente en zomer kunstmatig hoog 
gehouden in verband met de landbouwactiviteiten. In de toekomstige situatie zal dit niet 
meer voor het gehele gebied gelden. Bij de nadere technische uitwerking van het plan 
wordt een waterhuishoudkundig plan opgesteld, waardoor een watersysteem ontstaat dat 
voorkomt dat de omliggende omgeving hinder ondervindt van mogelijke peilfluctuaties. 
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan: 

 In de zuidoostzijde van het plangebied is de afstand tussen bestaande en nieuwe 
woningen vergroot. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal 
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woningen dat wordt toegestaan op deze locatie verminderd tot 4. Dit is met een 
aanduiding op de verbeelding vastgelegd. 

 

 
 
Nr. 8 

 
Reclamanten 8 
 

8.1 Ruimte tussen bestaande en nieuwe bebouwing 
Reclamanten zijn van mening dat het plan onvoldoende rekening houdt met de ruimte 
tussen de bestaande bouw aan het Graaf Dirkplein en de nieuwe bouw. Een grotere 
groenstrook en het opschuiven van de nieuwe bebouwing met 10 meter zou hier gewenst 
zijn.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het stedenbouwkundig plan is ter plaatse van de geplande woningen achter de woningen 
aan het Graaf Dirkplein aangepast. Waar de afstand van bestaande woningen tot het 
plangebied het kortst is, komen geen woningen. Bovendien is de afstand tot tuinen 
vergroot. 
Het stedenbouwkundig plan is ter plaatse van de geplande woningen achter de woningen 
aan het Graaf Dirkplein aangepast. Waar de afstand van bestaande woningen tot het 
plangebied het kortst is, komen geen woningen. Daarnaast  is de afstand tot tuinen 
vergroot en is het maximum aantal woningen op deze locatie verminderd tot 4. In het 
bestemmingsplan is dit geborgd. 
 

8.2 Ontsluiting erf 
Reclamanten zouden graag een ontsluiting zien van het erf naar het plan Delversduin. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
In de nadere uitwerking van het plan wordt bekeken of deze mogelijkheid er is. Hierbij is 
o.a. de waterhuishouding en het benodigde aantal parkeerplaatsen van belang  
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan: 

 In de zuidoostzijde van het plangebied is de afstand tussen bestaande en nieuwe 
woningen vergroot. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal 
woningen dat wordt toegestaan op deze locatie verminderd tot 4. Dit is met een 
aanduiding op de verbeelding vastgelegd. 

 

 
 
Nr. 9 

 
Reclamanten 9 
 

9.1 Belangen omwonenden 
Reclamanten zijn van mening dat er geen rekening is gehouden met de wensen van de 
huidige bewoners. Zij worden geconfronteerd met een muur van bebouwing.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
In het plan is getracht om zorgvuldig om te gaan met de belangen van bewoners van 
bestaande woningen die grenzen aan het plan. Het plan wordt op een wijze verkaveld 
waarbij de achtertuinen van de nieuwe woningen zoveel mogelijk worden gericht naar de 
achtertuinen van bestaande woningen aan de Herenweg, zodat woningen niet dicht op de 
achtertuinen worden gesitueerd. Daarnaast is in het plan richting de bestaande woningen 
een groenbuffer opgenomen. Zowel de groenbuffer als een minimaal aan te houden 
afstand van nieuwe woningen tot bestaande percelen is geborgd in het bestemmingsplan.  
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9.2 Verkeer 
Er is volgens reclamanten geen rekening gehouden met het feit dat men op deze locatie  
afhankelijk is van de auto. De ontsluiting van het dorp komt hierdoor onder druk te staan 
wat zal leiden tot onveilige situaties. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het plangebied  krijgt een aansluiting voor motorvoertuigen ter plaatse van het 
kermisterrein aan de Egmonderstraatweg en twee aansluitingen op de Herenweg. Het 
verkeer van en naar het plan zal zich over drie aansluitingen verdelen. In het uitgevoerde 
verkeersonderzoek is aangetoond dat het extra verkeer als gevolg van het plan op een 
goede wijze kan worden afgewikkeld mits de aansluitingen op bestaande wegen 
duurzaam veilig worden ingericht. De capaciteit van omliggende wegen is voldoende. 
 

9.3 Aantal woningen en groen 
Als er gebouwd moet worden, zijn reclamanten voorstander van minder woningen en meer 
groen.  
 
Gemeentelijke beantwoording 
Met de voorgenomen woningbouwontwikkeling wordt tegemoet gekomen aan de grote 
woningbehoefte. Hierbij is gezocht naar een goede balans tussen de groene ruimte en de 
te realiseren woningen. 
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanpassingen van het 
bestemmingsplan: 

 In de noordoosthoek van het plangebied is de plangrens, bestemmingsgrens en 
bouwvlakgrens aangepast waarbij vanaf de Herenweg meer doorzicht is gecreëerd; 

 

 
 
Nr. 10 

 
Reclamant 10 
 

10.1 Reclamant geeft aan dat aan hen nooit verteld is dat er huizen gebouwd zouden worden. 
Als gevolg van het plan wordt het uitzicht van reclamant op de duinen in grote mate 
belemmerd. Reclamant vreest een waardevermindering van zijn huis. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Het voornemen voor woningbouw op deze locatie is al geruime tijd bekend. In de in 
december 2016 vastgestelde structuurvisie voor Egmond aan den Hoef is Delversduin 
uiteindelijk  aangewezen als het ontwikkelingsgebied in Egmond aan den Hoef.  
Uit jurisprudentie volgt dat een blijvend recht op vrij uitzicht niet bestaat. Indien reclamant 
van mening is dat sprake is van waardedaling als gevolg van de vaststelling van het 
bestemmingsplan, kan een verzoek om tegemoetkoming in de planschade worden 
ingediend. Een dergelijk verzoek staat los van de procedure van het bestemmingsplan.  

Conclusie  
De inspraakreactie heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 
 

 
 
Nr. 11 

 
Reclamant 11 
 

11.1 Reclamant geeft aan dat het waterschap in 1973 voor Herenweg 215, 217 en 219 
vergunning heeft verleend voor het aanbrengen van een duiker in de achter de 
panden liggende schouwbeek. Hiermee konden de panden aan de achterzijde bereikbaar 
worden gemaakt. In het stedenbouwkundig plan is alleen voor nr. 219 de bereikbaarheid 
aangegeven. De panden 215 en 217 zijn niet meer bereikbaar aan de achterzijde. 
Reclamant maakt hier bezwaar tegen en verzoekt om nader overleg om hierover tot een 
oplossing te komen 
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Gemeentelijke beantwoording 
Er is rekening gehouden met de aanleg van een onderhoudspad langs de duinrel, 
waardoor de achtertuinen via de achterzijde bereikbaar zijn.  
 

11.2 Reclamant geeft aan dat tijdens de inloopavond is verteld dat de schouwbeek achter de 
panden van reclamant waarschijnlijk kan worden vervangen door drainage. Tijdens de 
natte periode in september was de doorstroming in de beek enorm, dit terwijl de 
bollenboeren geen water oppompten en alle schuiven in de grote sloot op de scheiding 
van het land van Ory openstonden voor een maximale afvoer. Momenteel liggen de 
achtertuinen m.u.v. 219 op het peil van het oude bollenland. Na verwijdering van het AZC 
is het land echter niet meer op het oude peil terug gebracht maar is het meer waterpas 
gelegd. Hierdoor is er een niveauverschil van ca 40 cm is ontstaan tussen de oevers van 
de beek. Reclamant vraagt of daar rekening mee wordt gehouden in het drainageplan. 
Daarnaast vraagt reclamant naar het grondpeil van de nieuwe wijk. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Bij de nadere uitwerking zal hier rekening mee  worden gehouden in het 
waterhuishoudkundig plan. Zie tevens reactie 7.3 en 7.4.  
 

Conclusie  
De inspraakreactie heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 
 
De reactie met betrekking tot het onderhoudspas is reeds ondervangen door de doorgevoerde 
ambtelijke wijziging. 
 

 
Naar aanleiding van de ontvangen vooroverlegreacties zijn de volgende aanpassingen in het 
bestemmingsplan doorgevoerd: 

 In de noordoosthoek van het plangebied is de plangrens, bestemmingsgrens en 
bouwvlakgrens aangepast waarbij vanaf de Herenweg meer doorzicht is gecreëerd; 

 In de zuidoostzijde van het plangebied is de afstand tussen bestaande en nieuwe woningen 
vergroot. Daarnaast  is de afstand tot tuinen vergroot en is het maximum aantal woningen dat 
wordt toegestaan op deze locatie verminderd tot 4. Dit is met een aanduiding op de 
verbeelding vastgelegd. 

 
De volgende ambtelijke wijzigingen zijn doorgevoerd in het bestemmingsplan: 

 In de toelichting van het bestemmingsplan is het actuele woonprogramma beschreven, 
bestaande uit 30% sociale woningen, 20% middelduur (categorie 3) en 50% vrije sector; 

 Er is actueel natuuronderzoek en onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd. Het actuele 
onderzoek en verleende vergunning is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. 
De onderzoeksrapportages zijn als bijlagen bij het bestemmingsplan opgenomen. 

 Het archeologisch onderzoek is aangepast naar aanleiding van het advies van NMF 
Erfgoedadvies (gemeentelijk adviseur). Naar aanleiding van dit advies is voor het noordelijk 
deel van het plangebied een archeologische dubbelbestemming opgenomen; 

 Naar aanleiding van de aanpassingen die volgen uit de inspraakreacties, overleg met het 
Hoogheemraadschap en civieltechnische adviezen is het stedenbouwkundig plan aangepast. 
De toelichting van het bestemmingsplan en de onderzoeksrapportages zijn hier waar nodig 
op geactualiseerd. 

 Op de verbeelding is de begrenzing van de bestemming Groen ‘groene vinger’ gewijzigd als 
gevolg van de verbreding van de bestemming Groen ter plaatse van de duinrel bij de 
woonpercelen aan het Graaf Dirkplein. Daarnaast is een aanduiding ‘verkeer’ opgenomen 
waarbinnen een weg is toegestaan met een maximaal breedteprofiel van 5,20 meter; 

 Er is actueel onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte door middel van een toets aan 
de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het actuele onderzoek is verwerkt in de toelichting 
van het bestemmingsplan en als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen; 

 Er is verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Het actuele onderzoek is verwerkt in de 
toelichting van het bestemmingsplan en als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen; 



 

 

20 
 
 

 

 Het beleidskader is geactualiseerd in de toelichting van het bestemmingsplan en de 
rapportage ‘Onderbouwing ruimtelijke inpassing’. 
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