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1. Inleiding

Aan de Herenweg 273A te Egmond aan den 
Hoef, bevindt zich een bloembollenkwekerij 
anex tulpenbroeierij. Het agrarische bouwvlak 
met opstallen en verhardingen is gelegen aan 
de Herenweg (tevens N511) tussen de kern van 
Wimmenum en Egmond aan den Hoef, in de 
gemeente Bergen.

Het bedrijf wordt op dit moment door de 4e 
generatie gerund.  De eigenaren hebben de 
wens om het bedrijf te beëindigen en een nieuwe 
toekomstbestendige invulling aan de kavel te 
geven. De eigenaren vragen hierom medewerking 
aan de gemeente om gebruik te maken van de 
Ruimte voor Ruimte regeling. 

De agrarische (bedrijfs)kavel is gelegen langs 
de binnenduinrand. De betreffende gronden zijn 
kadastraal geregistreerd onder de gemeente 
Bergen, sectie E, nummers 1079, 1080 en 1138.

Op het zuidelijk deel van de kavel, langs de 
weg, is de (bedrijfs)woning gelegen met hieraan 
vastgebouwd een bedrijfsschuur/kantoor. De 
bedrijfsopstallen bestaan uit schuurkassen, 
verwerkingsruimtes en cellen. Te verwijderen 
opstallen hebben een gezamenlijke oppervlakte 
van circa 3.790 m2. Daarnaast is de ruimte tussen 
de bebouwing en de weg verhard. Aangrenzend 

aan de bebouwde kavel is een gedeelte van het 
bollenareaal gelegen.

De eigenaren willen de bedrijfsopstallen slopen 
en de erfverharding verwijderen. In ruil voor het 
slopen van de bebouwing en verbetering van de 
kwaliteit van het landschap, wordt medewerking 
aan de gemeente gevraagd voor het realiseren van 
vier bouwkavels voor woningbouw op de locatie. 
De bedrijfswoning blijft behouden en dient een 
woonbestemming te krijgen.

De provinciale regeling Ruimte voor Ruimte biedt 
voor dit verzoek mogelijkheden. De regeling 
Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 
Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop 
van storende of niet passende bebouwing in het 
landschap. Door de locatie her in te richten valt 
ruimtelijke winst te behalen. 

De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de 
hand van kernkwaliteiten van het landschap. Deze 
kernkwaliteiten zijn ingedeeld in drie lagen; de 
ondergrond (aardkundige waarden, archeologische 
waarden en tijdsdiepte), het landschap ofwel 
landschaps-DNA (cultuurhistorische objecten, 
historische structuurlijnen, openheid, stilte en 
duisternis) en de occupatie ofwel het dorps-DNA. 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe 
woningen zorgvuldig in te passen in het plangebied. 
Het plan geeft inzicht in de ruimtelijke kwaliteitswinst 
als gevolg van de sloop van het bedrijf en de 
inpassing van vier compensatiewoningen. Door 
nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij 
de kernkwaliteiten van het landschap wordt nieuwe 
kwaliteit bereikt en wordt de identiteit van de plek 
behouden of versterkt.

In dit rapport is als eerste een analyse van 
het plangebied en zijn omgeving opgenomen. 
Vervolgens wordt een model voor de herinrichting 
van het plangebied geschetst. De gewenste 
beeldkwaliteit wordt hierna verder uitgewerkt. 
In het beeldkwaliteitsplan zijn duidelijke keuzes 
gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling 
van het plangebied te waarborgen. De kwaliteit 
van het plangebied wordt bepaald door enerzijds 
de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en 
anderzijds door de architectonische kwaliteit van de 
bebouwing. In het plan wordt rekening gehouden 
met de ontwikkelingsgeschiedenis en de kwaliteiten 
van het landschap.

De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen rand-
voorwaarden geven richting aan de verdere 
uitwerking van het plan. De bouwinitiatieven 
in het plangebied worden getoetst aan dit 
beeldkwaliteitsplan.



5 Herenweg 273a, egmond aan den Hoef

Overzichts-luchtfoto, Google Earth, huidige situatie
plangebied gelegen tussen de kern van Egmond aan den Hoef en Wimmenum

Luchtfoto huidige situatie, plangebied aan de Herenweg 273A te Egmond aan den 
Hoef
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2. analyse

De ontwikkelingsgeschiedenis

Het plangebied ligt aan de Herenweg in de 
binnenduinrand, ten noorden van Egmond aan 
den Hoef, in de Gemeente Bergen. In dit gebied 
hebben wind en water een belangrijke rol gespeeld 
in het ontstaan van het landschap.  De menselijke 
bewoning, ontginning en gebruik van de gronden 
hebben daarna het landschap in grote mate 
gevormd.

Oude strandwallen
De vorming van de Noord-Hollandse kust heeft 
geleid tot een noord-zuid georiënteerd landschap, 
opgebouwd uit jonge duinen, strandwallen- en 
strandvlakten. ‘Omstreeks 3500 voor Christus nam 
de zee-spiegelstijging af en werden er langs de kust 
langwerpige zandruggen afgezet, de zogenaamde 
strandwallen. Deze voorlopers van de duinen 
zorgden ervoor dat de invloed van de zee op het 
achterland afnam’ (K. Hund, 2007). Tussen deze 
strandwallen lagen de strandvlaktes, die onder 
invloed stonden van het Oer-IJ en de Rekere, die 
veen en klei afzetten in de lager gelegen delen.

Herenweg/Heereweg
Op de oude strandwallen in de binnenduinrand 
ontstond ca 600 na Christus de eerste bebouwing 
langs de Herenweg/Heereweg. 

De Herenweg fungeerde als ontginningsas om de 
lager gelegen strandvlakten te ontginnen. Vanaf de 
12e eeuw werd begonnen met het bedijken van de 
strandvlakten vanuit de binnenduinrand. 

Akkerbouw en bollenteelt op de geestgronden
Vanaf de 16e eeuw nam het agrarisch landgebruik 
sterk toe. De (gezamenlijke) ontginning verliep 
vanaf de oude strandwallen, hier zijn daarom 
veel buurtschappen en stolpboerderijen terug te 
vinden, een toendertijd nieuw bebouwingstype. De 
akkerbouw concentreerde zich in de binnenduinrand, 
terwijl de lager gelegen strandvlakten gebruikt 
werden voor de melkveeteelt. Door bewerking 
(en menging met veen) werden de hoger gelegen 
gronden geschikt gemaakt voor akkerbouw; zo 
ontstonden de zogenaamde ‘geestgronden’. De 
buurtschappen Wimmenum en Het Woud zijn op 
deze manier ontstaan. Deze geestgronden werden 
door de duinen mooi beschut tegen de zeewind. 
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd op 
deze geestgronden overgeschakeld op bollenteelt. 

De 20e eeuw kenmerkte zich door een grote groei 
van de kernen en (verblijfs)recreatie in het gebied.

Noordzee Binnenduinrand HerenwegDuinen Strandvlakte

Kaartbeeld en doorsnede met landschapstypering
Bron: Landschapsontwikkelingsplan Bergen, 2011

plangebied
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Kaartbeeld 1850

Kaartbeeld 1950

Kaartbeeld 1923

Kaartbeeld 2018

plangebied
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De kwaliteiten van het landschap

Om nieuwe ontwikkelingen in het landschap in te 
passen, is het van belang om eerst de kwaliteiten 
van het landschap te beschrijven. In dit hoofdstuk 
wordt een analyse gegeven van de omgeving 
van het plangebied, rekening houdende met de 
kernkwaliteiten die in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie zijn benoemd.

Aan de Herenweg is de historische  landschappelijke 
ontwikkeling nog duidelijk zichtbaar. De ligging 
van de geestgronden en oudste bebouwing op 
de strandwallen en de duinenrand zijn duidelijk 
leesbaar: het landschap heeft een kenmerkend 
fijnmazig patroon van open en beboste ruimten, met 
erven, tuinen en singels. Er is een sterk contrast 
tussen de open strandvlakte en het fijnmazige 
landschap in de  binnenduinrand.

De Herenweg is de ruimtelijke drager van dit 
landschap als ontginningsas van het gebied. De 
weg voert langs de duinrand en is een doorgaande 
regionale structuur met kleinschalige bebouwing, 
erven, landgoederen, buitenplaatsen en stolpen. De 
volgroeide beplanting vormt hierin een belangrijk 
onderdeel. Kenmerkend voor de Herenweg zijn 
de wisselende zichten vanuit de duinrand naar de 
polder en zichten over de open (bollen) velden. 
Bij het intensiveren van de bebouwing wordt 
‘voortgebouwd op de karakteristieke samenhang 
van de weg.’ ‘De resterende doorzichten vanaf de 
Herenweg dienen intact gehouden te worden’ (bron: 
Leidraad Landschap & Cultuurhistorie). 

In de Structuurvisie Landelijk Gebied wordt 
aangegeven dat de centrale koers voor de toekomst 
is om het ‘waardevol agrarisch cultuurlandschap te 
behouden, verrommeling opheffen en tegengaan, 

en cultuurhistorisch erfgoed beschermen en 
zichtbaar en beleefbaar maken’ (bron: Structuurvisie 
Landelijk Gebied Gemeente Bergen).

Op de oude strandwal van de duinzoom waar het 
plangebied ligt is het van belang om het ‘kantwerk’ 
van de duinzoom, met het fijnmazig landschap 
en afwisseling van open en beboste ruimten’ te 
behouden en versterken. Nieuwe bebouwing dient 
zorgvuldig te worden ingepast wat betreft schaal, 
richting en uiterlijke verschijningsvorm en te worden 
ondersteunt met streekeigen erfbeplanting (bron: 
Leidraad Landschap & Cultuurhistorie).

De bebouwing concentreerde zich oorspronkelijk 
voornamelijk op de hoger gelegen zandgronden 
van de binnenduinrand. Hier komen naast erven 
met stolpen ook tuinderserven voor. ‘Zij hebben een 
beeld dat meestal wordt bepaald door een landhuis 
in plaats van een stolp en kleine(re) (bollen)schuren 
annex woonhuis. Vaak staat een en ander als een
kleine cluster bij elkaar.’ (bron: Ervenhandboek 
Bergen)
Later zou de bollenteelt zijn plek vinden op deze 
geestgronden. Het bedrijfserf in het plangebied is 
hier een goed voorbeeld van. Ook buitenplaatsen 
en landgoederen komen veelvuldig voor in het 
gebied.

Foto Herenweg nabij Egmond met karakterestieke bebouwing en volgroeide erfbeplanting
bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, © Theo Baart
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Ruimtelijke dragers 

De ruimtelijke opbouw van het gebied is al van oudsher sterk 
structurerend. Nederzettingen zijn ontwikkeld op de ver-
schillende strandwallen, zowel in de luwte van het jonge 
duinlandschap als op de strandwal tussen Alkmaar en 
Castricum. De Herenweg vormt de ruimtelijke drager voor de 
duinzoom/westelijke strandwal. Deze weg loopt veelal langs 
de bosrand van de duinvoet en groeide uit tot een belangrijke 
doorgaande regionale structuur met bebouwing, erven, 
landgoederen, stolpen en andere cultuurhistorische objecten. 
De weg vormt samen met de volgroeide beplanting een (beslo-
ten) ruimte. Kenmerkend voor de weg zijn de wisselende 
perspectieven vanuit de bosrand naar de polder, doorzichten 
in het bos en doorzichten naar de open (bollen)velden. Vanaf 
de weg is weids zicht op de polders en bollenvelden en vanuit 

Openheid en ruimtebeleving

1. Reliëfrijk en bebost 

duinlandschap

2. Verdichte strandwallen

3. Lange zichtlijnen over de 

strandvlakten

4. N9

5. Grote open maat ten 

zuiden van Bergen

6. Vrij zicht over Alkmaarder- 

en Uitgeestermeer

7. Schootscirkels forten 

Stelling van Amsterdam 

Molen met molenbiotoop 

(indicatief) 

Baken (kerk-, water- of 

vuurtoren)

Ruimtelijke dragers

1. Strandwallen 

Wegen op de strandwallen: 

A. De Herenweg 

B. De Kennemerstraatweg

2. Verbindingswegen haaks op 

de kust (Zeewegen)

3. Noordhollandsch Kanaal, N9, 

Westfriese Omringdijk en 

Oude Schoorlse Zeedijk

4. Forten Stelling van 

Amsterdam 

Elementen Atlantikwall 

Stolpenstructuren 

Bestaande windturbines / 

-parken 

Geplande windparken 

(Ferrum)

Ten zuiden van Bergen vormt de combinatie van strandvlak-
ten en droogmakerijlandschap voor een grote open maat, 
waar op de achtergrond de duinen de horizon vormen. De 
molens aan de Bergerringvaart staan hier als bijzondere 
objecten in.  
Ook andere molens, zoals ten westen van het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, staan als markante objecten in het 
landschap.

 

de strandvlakten/polders is er zicht op de duinzoom met de 
Herenweg op de voorgrond. Dit maakt het een route met een 
hoge belevingswaarde.  

De Kennemerstraatweg N203 vormt de drager voor de neder-
zettingen op de middelste strandwal. Deze weg heeft een vrij 
lommerrijk karakter.

Haaks op de kust vormen de verbindingen tussen de kust-
plaatsen en de oostelijke kernen de belangrijkste dragers. 
Hier is de afwisseling in het reliëf goed zichtbaar, bijvoor-
beeld vanaf de Zeeweg in Bergen.

Het Noordhollandsch Kanaal met vlotbruggen en de N9 vormt 
deels de rand van het ensemble. Het Noordhollandsch Kanaal 
vormt ondanks de geringe hoogteverschillen wel een heel 
herkenbare ruimtelijke structuur in het gebied (zie structuur 
Vaarten en kanalen). Verder staan langs een deel van het 
Noordhollandsch Kanaal en N9 windsingels en stolpen die 
deze ruimtelijke drager versterken.  

Tussen Schoorl en Camperduin, bij Bergen en bij Castricum 
zijn stolpenstructuren aan de Binnenduinrand te vinden (zie 
structuur Stolpenstructuren). Bij Bergen, Alkmaar en Beverwijk is 
nog een aantal bunkers van de Atlantikwall terug te vinden.
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Herenweg op de voorgrond. Dit maakt het een route met een 
hoge belevingswaarde.  

De Kennemerstraatweg N203 vormt de drager voor de neder-
zettingen op de middelste strandwal. Deze weg heeft een vrij 
lommerrijk karakter.

Haaks op de kust vormen de verbindingen tussen de kust-
plaatsen en de oostelijke kernen de belangrijkste dragers. 
Hier is de afwisseling in het reliëf goed zichtbaar, bijvoor-
beeld vanaf de Zeeweg in Bergen.

Het Noordhollandsch Kanaal met vlotbruggen en de N9 vormt 
deels de rand van het ensemble. Het Noordhollandsch Kanaal 
vormt ondanks de geringe hoogteverschillen wel een heel 
herkenbare ruimtelijke structuur in het gebied (zie structuur 
Vaarten en kanalen). Verder staan langs een deel van het 
Noordhollandsch Kanaal en N9 windsingels en stolpen die 
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Kaartbeeld landschapskenmerken: 
plangebied in de binnenduinrand
bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Kaartbeeld Openheid en Ruimtebeleving: 
verdichte strandwallen en open strandvlakte

Kaartbeeld Ruimtelijke Dragers:  Herenweg (A) op de 
strandwal

plangebied
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Kernwaarden historische erven binnenduinrand 
Bron: Landschapsontwikkelingsplan Bergen, 2011

Stolpboerderij aan Herenweg 270
Foto: Boerderijenstichting Noord-Holland

Stolpboerderijen Herenweg 287 en 289, Foto: Google Streetview

Landgoed Schuylenburg, Herenweg 292
Foto: wikipedia

erven zijn voornamelijk 
rechthoekig van vorm

aan meerdere zijden omsloten door 
sloten

hoofdgebouw voor op het erf
scheiding representatief voorerf - 
bedrijfsmatig achtererf

bijgebouwen achter het hoofdgebouw

diverse randen beplant met windsin-
gels, bomenrijen en hagen

Een boerenerf bestaat van oudsher uit een voor- 
en achtererf. De woning staat vooraan op het erf, 
met daaromheen het voorerf. De achterkant van 
het erf is het bedrijfsgedeelte met verschillende 
bedrijfsgebouwen (schuren, loodsen). 
De beplanting bestond traditioneel uit geschoren 
hagen op de erfgrenzen en een groen ingericht 
voorerf (gras, solitaire bomen, of leibomen). De 
hagen werden vaak aangelegd op de grenzen van 
de akkers tegen het stuiven van de bouwpercelen.
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Ligging plangebied in serie erven aan de Herenweg

Erven in het tussengebied 
in de verkavelingsrichting 
van het landschap met een 
ontsluiting ook evenwijdig 
(schuin) op de Herenweg.

Huidige bebouwing binnen 
het plangebied staat afwijkend 
in de verkavelingsrichting 
van het landschap met een 
oriëntatie evenwijdig aan de 
Herenweg

Duinen

Tussengebied
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Huidige situatie plangebied

De planlocatie is gelegen in het buitengebied van 
Gemeente Bergen, aan de Herenweg ten noorden 
van Egmond aan den Hoef. De bedrijfskavel van 
Van der Pol is in gebruik als bloembollenkwekerij 
en tulpenbroeierij. De bebouwing is geclusterd 
op het perceel. Aan de zuidzijde bevindt 
zich de bedrijfswoning met aansluitend de 
bedrijfsbebouwing. De woning ligt terug ten opzichte 
van de Herenweg, de ruimte tot aan de weg is 
ingericht als tuin. 

De bedrijfsopstallen zijn in de loop van 
verschillende decennia gerealiseerd (jaren ’50, 
1981, 1992 en 2001) en bestaan uit schuurkassen, 
verwerkingsruimtes en cellen. De gebouwen 
beslaan, exclusief de bedrijfswoning, een totale 
oppervlakte van circa 3.790 m². De ruimte tussen 
de bebouwing en de weg is verhard en dient als 
rangeer- en parkeerterrein. Het geheel wordt 
ontsloten middels twee inritten op de Herenweg.

Het familiebedrijf Van der Pol wordt momenteel 
door de 4e generatie gerund. Door gebrek aan 
opvolging en om medische redenen is voortzetting 
van het bedrijf niet mogelijk. De wens van de 
initiatiefnemers is om de bedrijfsvoering op relatief 
korte termijn te beëindigen. Om verloedering en 
negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit te 
voorkomen is de insteek van initiatiefnemers om een 
toekomstbestendige invulling aan de bedrijfskavel 
te geven. De wens van de initiatiefnemers is om 
de agrarische bedrijfskavel van functie te wijzigen 
naar wonen. De functiewijziging wordt aangegrepen 
om ook een ruimtelijke kwaliteitsverbetering door 
te voeren. De initiatiefnemers maken hierbij graag 
gebruik van de mogelijkheden die in de Ruimte-
voor-Ruimte regeling geboden worden. 

Alle bedrijfsgebouwen worden gesloopt en de 
aanwezige verharding wordt verwijderd. Ook 
worden de onbenutte delen van het bouwvlak 
opgegeven. De wens is om, met behoud van de 
bestaande bedrijfswoning, ter compensatie van de 
te slopen bebouwing, de te verwijderen verharding 
en het op te geven onbenutte bouwvlak, vier 
vrijstaande woningen te realiseren.

De op het zuidelijk deel van het perceel gelegen 
(bedrijfs)woning is in goede staat en bestaat uit één 
bouwlaag met kap. Aan de voorzijde van de woning 
bevindt zich de goed onderhouden tuin.

Vanaf de Herenweg vormen de bedrijfsgebouwen 
en massaal bouwvolume die de karakteristieke 
doorzichten vanaf de Herenweg op de 
achterliggende duinrand belemmert. 
De verschillende gevelmaterialen van de 
bedrijfsgebouwen in combinatie met de hoeveelheid 
verharding van het bedrijfserf geven het geheel een 
stenig en kaal karakter.

Door de voorliggende vraag naar functiewijziging, 
ontstaat er de mogelijkheid om het karakter van 
de omgeving te versterken en een mooi beeld 
vanaf de Herenweg te creëren, passend bij het 
landschap van de binnenduinrand en de erven aan 
de Herenweg.

Zie de afbeeldingen op de volgende pagina’s voor 
een beeld van de huidige situatie.

Uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 1998. Het bouwblok waarbinnen 
gebouwd mag worden geeft nog ruimte voor uitbreiding 
van de kassen. 

plangebied
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Bedrijfswoning met daarnaast de schuur, schuurkas erachter gelegen. Erfverharding op voorgrond.  (foto van Google Streetview 2019)

Plangebied (luchtfoto van Bingmaps)Ligging plangebied (luchtfoto van Bingmaps)
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Voorkant van het bedrijfserf met bedrijfswoning, veel verharding en schuur parallel aan de weg

Voorkant van het bedrijfserf met veel verharding en schuur parallel langs de weg

Zicht op erf vanaf de weg (foto Google Streetview)
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Bedrijfswoning Bedrijfswoning en schuur/kantoor

Achterzijde perceel met op de achtergrond de duinen in de mistAchterzijde van de bedrijfsopstallen

duinen

duinen tennisbanen
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De herinrichting van het plangebied 

Zoals in geheel Nederland, is er in Noord-Holland 
een ontwikkeling gaande waarbij in toenemende 
mate agrarische bebouwing zijn oorspronkelijke 
functie verliest. ‘Eén van de oorzaken van 
verrommeling (het teruglopen van ruimtelijke 
kwaliteit) is het verval van (agrarische) bebouwing 
als een ondernemer in het landelijk gebied zijn 
bedrijfsvoering stopt. 

De Provincie Noord-Holland wil de ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied verhogen. Door 
middel van de Ruimte voor Ruimte-regeling wordt 
storende bebouwing gesloopt. In ruil daarvoor 
mogen één of meerdere compensatiewoningen 
gebouwd worden.’  (Provincie Noord-Holland, 2010)   

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om de 
karakteristieken van het landschap te versterken. 
Door de locatie her in te richten met compenserende 
woningbouw valt landschappelijke winst te behalen. 

Het voorstel is om de bedrijfsmatig te gebruiken 
bebouwing en verharding aan de Herenweg 
273a te slopen / verwijderen (schuurkassen, 
verwerkingsruimten en cellen van in totaal circa 
3790 m2

Ter compensatie wordt medewerking gevraagd 
voor vier nieuwe bouwkavels voor woningbouw. 
De bestemming van de op het perceel gelegen 
bestaande bedrijfswoning dient omgezet te worden 
van agrarisch naar wonen. 

Het landelijk gebied heeft een grote 
aantrekkingskracht als woongebied: een mooi 
landschap met rust en ruimte. Nieuwe bebouwing 
en beplanting dient daarom zorgvuldig ingepast 
te worden. Er dient een goede keuze gemaakt 
te worden in de aard en positionering van de 
nieuwe bebouwing. Er mag geen afbreuk worden 
gedaan aan de bestaande stedenbouwkundige, 
cultuurhistorische, landschappelijke en groenblauwe 
karakteristieken van het gebied. 

Door nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten 
sluiten bij de kenmerkende kwaliteiten van het 
landschap wordt nieuwe kwaliteit bereikt en wordt 
de identiteit van de plek behouden of versterkt. 
De belevingswaarde vanaf de Herenweg wordt 
versterkt. In dit hoofdstuk wordt de gewenste 
beeldkwaliteit verder uitgewerkt.

3. Beeldkwaliteit

Voor de herinrichting van het plangebied is een 
erfinrichting uitgewerkt. Binnen deze variant staan 
een aantal verschillende uitgangspunten centraal

Uitgangspunten herontwikkeling

- Zorvuldig landschappelijk inpassen van de 
herontwikkeling  perceel na sloop bestaande 
opstallen.
- Door middel van ruimtelijke analyse rekening 
houden met context, ontstaansgeschiedenis en 
kwaliteiten bestaande landschap.
- Zorgen voor meer doorzichten vanaf de Herenweg 
ten opzichte van de huidige situatie.
- Programma herontwikkeling van 5 nieuwe 
woningen en behoud van bestaande woning binnen 
het plangebied.
- Clusteren van nieuwe bebouwing rondom centraal 
erf en gezamenlijke ontsluiting.
- Inpassen binnen verkavelingsrichting van het 
landschap.
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Doorzichten vanaf de Herenweg verbeteren,
en behoud van bestaande woning

Dus niet dichtzetten met nieuwe lintbebouwing
als belemmering van doorzichten

Logische inpassing nieuw bebouwingserf 
passend binnen de omgevingscontext

                    

Boerenerf met positionering en ontsluiting
binnen de bestaande verkavelingsrichting  

v
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Schetsontwerp - boerenerf

0 25 50 75 100
meter N

Schaal 1:2500  Formaat: A4   Datum: 11-03-2021
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Schetsontwerp - boerenerf

0 10 20 30 40
meter N

Schaal 1:1000  Formaat: A4   Datum: 11-03-2021

Het boerenerf bestaat uit een centraal erf met 
vooraan een stolpwoning als hoofdgebouw en de 
bestaande woning als ‘tweede bedrijfswoning’.
Daarachter staan vier schuurtype woongebouwen 
georiënteerd aan een centraal binnenerf. Door een 
doorbreking met plantvakken en enkele solitare 
bomen ontstaan er verschillende ruimtes op het erf 
en is ook het parkeren minder dominant in het zicht. 
Groene erfafscheidingen bij woningen in de vorm 
van hagen, dragen bij aan de biodiversiteit, zorgen 
voor privacy en voorkomen (lelijke) schuttingen en 
afscheidingen. Een nieuw aan te leggen inheemse 
houtsingel van 3 meter breed langs de randen 
draagt bij aan de landschappelijke inpassing van de 
herontwikkeling.

Bestaande woning
als ‘tweede bedrijfswoning’

Kapschuurwoning

Schuurwoning

Hooibergwoning

Centraal groen erf met parkeren 
met enkele bomen en plantvakken

Nieuwe erfbeplanting binnen 
houtsingel met doorzichten

Gezamenlijke oprit vanaf
de Herenweg

Grens plangebied

Stolp, nieuwe hoofdwoning

Legenda

haag laag (lichtgroene lijn) 
max. 1,30 m hoog

haag hoog (donkergroene lijn) 
max. 2 m hoog

Dit deel bestaat uit een  
losse gemengde haag  
(meidoorn, sleedoorn, hondsroos) 
max 1.50m hoog
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Hoofdindeling

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied 
te versterken. Het heringerichte plangebied op de 
saneringslocatie bestaat uit  5 nieuwe woonkavels.  
De naastgelegen (bedrijfs)woning maakt onderdeel 
uit van het plangebied. 

Met deze ontwikkeling wordt landschappelijke winst 
behaald. Er ontstaat een sterke afname van het 
bebouwde en verharde oppervlak (zichtbaar vanaf 
de Herenweg) en er ontstaat een beeld wat aansluit 
op het landelijke karakter van de omgeving.  

De kenmerken van het landschap (o.a. erven die 
in de structuuropzet meegaan in de verkavelings- 
richting van het landschap, doorzichten tussen de 
erven op het open achterliggende landschap) zijn 
leidend voor de herinrichting van het plangebied. In 
het plan wordt aangesloten op de karakteristieken 
van een boerenerf. 

In de volgende paragrafen wordt de gewenste 
inrichting van het plangebied verder omschreven 
aan de hand van verschillende elementen. 
De exacte positie en vorm van de bebouwing, 
alsmede de definitieve erfindeling, zijn nader te 
bepalen, aan de hand van de uitgangspunten 
die in de volgende paragrafen zijn opgesteld. De 
verkavelingsvarianten geven de mogelijke situatie 
weer. De referentiebeelden dienen ter inspiratie 
voor de inrichting van het erf en de architectuur van 
de bebouwing.

Positie kavels, bebouwing op kavels en 
oriëntatie op het landschap

De nieuwe bebouwing is zo gepositioneerd, dat er 
een beeld van een boerenerf ontstaat. 

De beeldkwaliteit van het erf wordt bepaald door de 
samenhang tussen de bebouwing, de erfinrichting 
en de omgeving. Deze dienen met elkaar in 
overeenstemming te zijn. Bij de indeling van het 
plangebied is sprake van een referentie naar de 
traditionele opbouw van het boerenerf. 

De bestaande hoofdwoning en voormalige 
bedrijfswoning vooraan op het perceel en woningen 
in de vorm van agrarische bijgebouwen (schuren 
en/ of kapbergen) achterop het perceel. Deze 
onderlinge verbondenheid wordt ook versterkt door 
de positionering rondom een centraal erf. 

De nieuwe woningen staan geclusterd binnen de 
contouren van het bestaande agrarische bouwblok. 
(de grootte en vorm van de aangeduide woningen 
zijn indicatief). 

Bijgebouwen (aanbouwen, overkappingen en 
vrijstaande bijgebouwen) mogen binnen de hele 
kavel gebouwd worden, mits het bijgebouw terug 
ligt ten opzichte van de voorgevellijn van het 
hoofdgebouw.

Uitzicht en lange zichtlijnen zijn een belangrijke 
karakteristiek van het landschap.  Bij de inrichting 
van het gebied zijn ook de kwaliteiten van het 
wonen in het buitengebied uitgangspunt, namelijk 
ruimte om de woning, rust, landschap en uitzicht. 
Vanaf de woonkavels zijn er doorzichten op het 
weidse omliggende landschap.  

Bebouwing

Om aan te sluiten bij het agrarische en landelijke 
karakter van het gebied, dient de nieuwe 
hoofdwoning aan de voorzijde een stolpwoning 
te worden. De woningen daarchter  dienen de  
uitstraling van agrarische schuurbebouwing te 
krijgen. Voor alle bebouwing geldt hierbij dat 
enerzijds traditionele bouwvormen mogelijk 
zijn, maar ook een eigentijdse uitstraling met 
karakteristieken van landelijke bebouwing.

In het schetsontwerp is aangegeven aan welk 
schuurtype bebouwing is gedacht voor welke 
postitie. De woningen krijgen het karakter van een 
agrarisch bijgebouw, zoals een hooibergwoning 
of een schuurwoning met zadeldak of kapschuur- 
woningen met een schuine dak waarbij de ene kant 
van het dak lager is dan de andere kant . De nieuwe 
bebouwing kan op een eigentijdse wijze (onder 
architectuur) vormgegeven worden. De woningen 
vormen samen een erfensemble. 

Deze typen bebouwing passen binnen het, van 
oorsprong agrarische erf, en sluiten aan bij het 
agrarische en landelijke karakter. 

Aan de bouwmogelijkheden voor de nieuwe 
woningen, wordt op deze pagina richting gegeven. 
Tegelijkertijd blijft er voldoende creatieve vrijheid 
voor de architect. De architect wordt vrij gelaten 
om de regionale architectuur opnieuw uit te vinden, 
waarbij bestaande bouwwijzen en typen inspiratie 
opleveren voor nieuwe. 

De referentiebeelden geven voorbeelden weer voor 
de vormgeving en uitstraling van de bebouwing.
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Uitgangspunten nieuwe woningen:
Functie hoofdgebouwen:
- Wonen

Uitstraling woningen:
- De bebouwing heeft een eigentijdse duurzame 
architectuur, met de karakteristieken van landelijke 
bebouwing in het buitengebied. Zowel een 
tradiotionele als een eigentijds uitstraling is hierbij 
mogelijk.

Vorm woningen:
- De hoofdmassa heeft een eenvoudige en   
eenduidige vorm.
- Op- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan   
hoofdmassa of maken onderdeel uit van het   
ontwerp. 
- Bij de stolpwoning, bestaat de hoofdmassa  uit 1 
bouwlaag met kap.
- Bij de hooibergwoning, bestaat de hoofdmassa   
uit 2 bouwlagen met kap.
- Bij de schuurwoningen en kapschuurwoning 
bestaat de hoofdmassa uit 1 bouwlaag met kap.
- Er is sprake van een samenhangend stelsel van  
maatverhoudingen, dat beheerst wordt toegepast    
in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.

Oriëntatie woningen:
- De voorgevels zijn representatief en georiënteerd 
  op de weg en/ of op het centrale erf.

Materiaal en kleurgebruik:
- Materialen en kleuren zijn afgestemd op de 
omgeving/ omringende bebouwing. Landelijke of
traditionele kleuren.
- Gevels van overwegend hout en/of baksteen en 
glas
- Dakbedekking met keramische pannen en/of riet.
- Toepassing van eigentijds materiaal is mogelijk, 
mits de woningen onder architectuur ontworpen 
worden en daarin een eigentijdse uitstraling 
krijgen.

Detaillering:
- De detaillering ondersteunt de vormkarakteristiek. 
- De architectonische uitwerking en detaillering
zijn zorgvuldig, afwisselend en evenwichtig.
- Elementen in de gevel zoals deuren en ramen
  in een logische verhouding tot elkaar en de
  gevel als geheel plaatsen.

Uitgangspunten bijgebouwen (aanbouwen, 
overkappingen of vrijstaande bijgebouwen): 
- Qua architectuur, kleur, materiaal en detaillering 
afgestemd op het hoofdgebouw.
- Bijgebouw ondergeschikt aan hoofdgebouw in 
volume en uitwerking, eenvoudig van vorm.

Hooibergwoning

Schuurwoning

Kapschuurwoning
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Referentiebeelden uitstraling nieuwe woningen
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Verkeersontsluiting en verharding

De nieuwe woonkavels hebben een ontsluiting aan 
de Herenweg via 1 gezamenlijke oprit. 

Het verhardingsmateriaal van het erf zal bestaan 
uit klinkerbestrating, schelpen, grind of een andere 
halfverharding.

Door de erfinrichting sober te houden, sluit de 
ontwikkeling aan bij het landelijke karakter.

De bewoners zijn vrij in de keuze van de positie van 
de terrassen. Op iedere kavel vindt parkeren plaats 
op eigen terrein met daarbij langs de oprit ruimte 
voor parkeerplekken voor bezoekers. 

OntsluitingReferentie erf met halfverharding (split)

Referentie, oprit van klinkerbestrating Referentie, oprit van halfverhardingReferentie, oprit van klinkerbestrating
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Erfbeplanting en erfafscheiding

Opgaand groen is zeer ruimtebepalend in het open 
landschap. Door tuinen en erven met opgaande 
beplanting, wordt het contrast met het open 
omliggende landschap versterkt. Langs de randen 
komen op bepaalde plekken nieuwe bomen,  welke 
het beeld van een boerenerf versterkt. 

De nieuwe woonkavels dragen met de beplanting bij 
aan het groenbeeld. Rondom de woningen liggen 
ruime tuinen met veel ruimte voor bomen, heesters 
en hagen. De erfbeplanting zorgt niet alleen voor 
beschutting en aankleding van de percelen, maar 
heeft ook een natuurfunctie voor vogels, insecten 
en vleermuizen.

Het gezamenlijke erf wordt sober ingericht 
halfverharding en bloem- en kruidenrijke 
plantvakken en enkele solitaire bomen. Hiermee 
wordt het gezamenlijk binnenerf groen en 
klimaatadaptief ingericht.
De erfafscheidingen bestaan uit een haag, of geen 
erfafscheiding. Voor de bomen, hagen en heesters 
op de woonkavels, wordt een gebiedseigen 
assortiment geadviseerd, zoals liguster, veld-
esdoorn of meidoorn voor de hagen, en beuk, eik, 
berk, wilg, linde en elzensingels op de erfranden en 
de omliggende houtsingel.

Inrichting achterliggende gronden
 
Het land achter de woonkavels wordt ingericht als 
open weide. De initiatiefnemer staat open voor  
verkoop aan een natuurbeherende instantie, ten 
behoeve van de natuur. De bestemming van het 
agrarische bouwvlak komt te vervallen. Hierdoor 
worden de groene en open kwaliteiten van het 
landschap versterkt en blijven lange zichtlijnen op 
de achterliggende gronden gewaarborgd. 

Referentiebeelden landelijke inrichting van het gezamenlijke erf en de woonkavels

Erfbeplanting, met 3m.  brede houtsingel binnen de kavelgrenzen (witte stippellijn) opgenomen binnen een kavelpaspoort

Dit deel bestaat uit een  
losse gemengde haag  
(max 1.50m hoog)

Houtsingel met streekeigen 
soorten n.t.b. 
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De  huidige bebouwing aan de Herenweg heeft een 
verstorend effect op het waardevolle landschap in 
Egmond aan den Hoef.  
De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om 
verrommeling door bedrijfsbeëindiging tegen te 
gaan en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke 
gebied te versterken. Door de locatie her in te 
richten met compenserende woningbouw wordt 
landschappelijke winst behaald. Het heringerichte 
plangebied bestaat uit 5 nieuwe woonkavels. 

Op deze pagina’s zijn de bestaande situatie en de 
herinrichting van het plangebied naast elkaar gezet. 
Hiermee wordt de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit inzichtelijk.

De kenmerken van het landschap (erfbebouwing,  
groene inpassing, het agrarisch karakter en lineaire 
structuur) zijn leidend voor de herinrichting van het 
plangebied. 

Plattegrond nieuwe situatie ten opzichte van bestaande situatie

4. Conclusie
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Herinrichtingsplan boerenerf met voorgestelde erfindeling

Het plan biedt onder meer ruimtelijke kwaliteit op de 
volgende punten:
+ er ontstaat een erfensemble van allure
+ meer ruimte voor erfbeplanting   
+ afname bebouwd en verhard oppervlak (zichtbaar    
   vanaf de wegen)
+ afname van het oppervlak van het huidige bouwvlak
+ plan past in de structuur van erven aan de Herenweg 
in de binnenduinrand.
+ rust, ruimte en uitzicht staan centraal
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Bronvermelding

Handreiking Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland, 
een toelichting op de werkwijze met behulp van vier
pilot-projecten, Provincie Noord-Holland, Haarlem, 2009

Handboek ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit, Provincie 
Noord-Holland, Haarlem, 2010

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie,
Provincie Noord-Holland, Haarlem, 2018  

Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte, Behorend bij de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie artikel 
16, Provincie Noord-Holland, versie 2011

Landschapsontwikkelingsplan Bergen, Analyse, visie en 
uitvoering, September 2011

Bestemmingsplan Landelijk gebied, Gemeente Bergen, 
1998

Handboek ontwerp uw eigen Erf, Gemeente Bergen, en 
Landschap Noord-Holland, 2017 
 
Diverse beelden, google streetview, bing maps en eigen
foto’s ErvenConsulenten.nl
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1 INLEIDING

In opdracht van AgRom is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van vijf
woningen gelegen aan de Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze
procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de
geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt.
Het plangebied is gelegen binnen de zone van de Herenweg. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van
voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe
nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende
rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering
Het plangebied is gelegen buiten de kom van Egmond aan den Hoef aan de Herenweg 273A. In onderstaande
afbeelding is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het plangebied.

Afbeelding 1 Ligging van het plangebied (blauwe kader)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Herenweg. De locatie is niet gelegen binnen
de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de
invloedsfeer van de 30 km/uur-weg de Zandweg.

2.2 Omschrijving
Het plan betreft vijf woningen aan de Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De
woningen bestaan uit 3 bouwlagen. In de navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.

Zandweg

Herenweg
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Afbeelding 2 Indeling plangebied

2.3 Verkeersgegevens
De regiogemeenten rondom Alkmaar (waaronder gemeente Bergen) zijn in het bezit van een regionaal
verkeersmodel. Het algehele beheer van dit model ligt bij de gemeente Alkmaar. De verkeersgegevens zijn
derhalve verstrekt door de gemeente Alkmaar. De aangeleverde gegevens hebben betrekking op het jaar 2030.
In bijlage B1 zijn de aangeleverde verkeersgegevens opgenomen. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde
gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens

Wegvak
Etmaalintensiteit

[mvt/etm]
Type wegdek

Rijsnelheid
[km/uur]

Herenweg 4.400 SMA 0/8 60
Zandweg 600 dicht asfalt beton 30

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens in het rekenmodel wordt verwezen naar
bijlage B2.

2.4 Rekenmethode

2.4.1 Wegverkeerslawaai
De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II
zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het
computerprogramma Geomilieu, versie 5.21. Voor de Zandweg, waar de maximum toegestane snelheid 30
km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens
CROW publicatie 965 “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/uur”.

Herenweg

Bestaande woning
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De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT). Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch
absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als
half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend
met een standaard reflecterende  bodem (bodemfactor 0,0).

Binnen het plangebied bestaat de bodem deels uit verhard gebied. Het betreft hier met name de toegangsweg
binnen het plangebied. Voor de toegangsweg binnen het plangebied wordt gerekend met een standaard
reflecterende  bodem (bodemfactor 0,0) en op het verder weg gelegen gedeelte met een half-verhard gebied
(bodemfactor 0,5). Het overige deel van het plangebied bestaat, zoals blijkt uit afbeelding 2, grotendeels uit
zachte gebieden (groenstroken). De verhouding zachte gebieden en half-verharde gebieden wordt geschat op
80%-20%. Gerekend wordt voor dit deel van het plangebied met een bodemfactor 0,8. Rondom de woningen
binnen het plangebied (tot 1,5 meter van de gevel van de woningen)  is uitgegaan van een reflecterende bodem
(bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer. In
de volgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten weergegeven.

Afbeelding 3 Ligging rekenpunten

Voor een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage B2.
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3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen
Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L
day-evening-night (Lden, in dB) bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de
geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaai

3.1.2.1 Geluidzones
Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van
de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg
gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook
tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum
snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke
of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen
binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de
bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters
Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in

meter (art. 74)
Stedelijk 1 of 2 rijstroken

3 of meer rijstroken
200
350

Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken

5 of meer rijstroken

250
400
600

De Herenweg heeft twee rijstroken en is buitenstedelijk gelegen waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt.

3.1.2.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden
In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor
de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden
kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt
53 dB in buitenstedelijk gebied (art. 83, lid 1 Wgh).

3.1.2.3 Wettelijke aftrek
Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de
motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel
het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting
door te voeren. Deze aftrek bedraagt:
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- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel
110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel
110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;

- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de beschouwde wegen bedraagt minder dan 70 km/h waardoor de aftrek 5 dB is.

3.1.2.4 30 km/uur-wegen
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de niet-zoneplichtige wegen
(30 km/uur-wegen) inzichtelijk gemaakt. Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder
niet van toepassing. Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de
hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder
voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening.

3.2 Cumulatie Wet geluidhinder
Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening
gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de
cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode
toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of
van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de
gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende
geluidbronnen.

3.3 Bouwbesluit
Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een
verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20
dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of
de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie
bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst
toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op
woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid
Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor
lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Voor de gemeente Bergen is het beleidsstuk “MRA beleidsnotitie
procedure hogere grenswaarden”, d.d. 7 juni 2012 vastgesteld.
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4 ONDERZOEK

4.1 Rekenresultaten

4.1.1 Wet geluidhinder

In navolgende tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen per woning voor de zoneplichtige Herenweg
weergegeven. De rekenresultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Een situering van de
woningen is weergegeven in afbeelding 3.

Tabel 3 Geluidbelastingen 2030 (Lden, inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Woning
Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB]

Herenweg

woning 1 53

woning 2 46

woning 3 48

woning 4 43

woning 5 48

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Herenweg bedraagt ten hoogste 53 dB.
De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt hiermee niet gerespecteerd. De voorkeursgrenswaarde
wordt ter plaatse van één woning (woning 1) overschreden. In paragraaf 4.2. worden maatregelen onderzocht
om de geluidbelasting te reduceren.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3.

4.1.2 Goede ruimtelijke ordening
De berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Zandweg (30 km/uur-weg) bedraagt ten
hoogste 39 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter
vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde
(63 dB) uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Derhalve kan worden gesteld dat ten
gevolge van het wegverkeer op de Zandweg sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3.

4.2 Maatregelen
In verband met de in paragraaf 4.1 geconstateerde overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de
Herenweg zijn maatregelen onderzocht. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen
van een stiller wegdektype, het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;

- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen

in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te
worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.
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4.2.1 Bronmaatregelen
De Herenweg is een lokale ontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op
overwegende bezwaren van verkeerskundige aard en verlangd medewerking van de bronbeheerder.

Op de Herenweg is, ter hoogte van het plan, reeds een geluidreducerend asfalttype (namelijk SMA 0/8)
aanwezig. Indien een ander geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeursgrenswaarde van
48 dB alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is gezien de
omvang van het plan niet alleen financieel onrendabel, ook zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek
meerkosten opleveren bij het beheer (de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting korter).

Verder kan de geluidbelasting vanwege de Herenweg worden gereduceerd door het verlagen van de maximale
rijsnelheid. Gezien het een doorgaande provinciale weg buiten de bebouwde (met een snelheid van 60 km/h)
betreft is het verlagen van de maximale rijsnelheid niet reëel. Tevens behoeft het verlagen van de maximum
snelheid op deze weg medewerking van het bevoegd gezag.

4.2.2 Overdrachtsmaatregelen (schermen)
Om de geluidbelasting vanwege de Herenweg te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde dient een
afscherming te worden gerealiseerd van 5 meter hoog met een lengte van circa 40 meter.  De kosten voor zo’n
scherm worden geschat op meer dan € 100.000,-. Gezien de omvang van het plan en de benodigde reductie,
het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet rendabel. Voor het scherm geldt
tevens dat het, vanwege de ontsluiting van het plangebied op de Herenweg, niet mogelijk is om een voldoende
effectieve afscherming te realiseren die stedenbouwkundig en verkeerskundig gewenst is.

4.2.3 Maatregelen ontvanger
Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woningen wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan
de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, vanuit de Wet geluidhinder niet aan de orde.

4.3 Hogere grenswaarde en geluidbeleid
Uit voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk of wenselijk is om maatregelen te treffen die de
geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Bij de gemeente
Bergen kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd. Indien een hogere waarde wordt
aangevraagd dient te worden voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid. Vanuit het gemeentelijk geluidbeleid
worden de volgende voorwaarden gesteld:

Ontheffingscriterium
In het geluidbeleid zijn zogenoemde ontheffingscriteria genoemd. Deze ontheffingscriteria zullen worden
meegewogen bij het vaststellen van een verzoek hogere grenswaarde, maar zullen niet doorslaggevend zijn.
Voor voorliggend plan geldt het volgende ontheffingscriterium: woningen die “verspreid gesitueerd worden buiten
de bebouwde kom”.

Geluid en gezondheid in relatie tot de onderzoeksplicht
In opdracht van de ministeries van VWS en VROM is de Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu
ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten
zichtbaar te maken. GES is een instrument waarmee beleidsvoornemens in een vroeg stadium kunnen worden
gescreend op gezondheidseffecten. Voor de beoordeling van de geluidbelastingen wordt, conform het
gemeentelijke beleid, de GES gebruikt om inzicht te krijgen in de akoestische leefkwaliteit. De onderzoeksplicht
naar maatregelen en de motivering om een hogere grenswaarde toe te staan, zullen uitgebreider zijn naarmate
het geluidniveau hoger is en de akoestische leefkwaliteit slechter is.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de GES-scores op basis van de berekende geluidbelasting.
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Tabel 4 GES-scores
Geluidbelasting wegverkeer, Lden
[dB]
(excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ernstig gehinderen [%] GES kwalificatie

< 43 0 Zeer goed
43 – 48 0 - 3 Goed
48 – 53 3 – 5 Redelijk
53 – 58 5 – 9 Matig
58 – 63 9 – 14 Zeer matig

63 – 68 14 - 21 Onvoldoende
68 – 73 21 – 31 Ruim onvoldoende
> 73 > 31 Zeer onvoldoende

Ter plaatse van de maatgevende woning (woning 1) bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 58
dB, exclusief aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder. Dit komt overeen met een kwalificatie “matig”. Vanuit het
gemeentelijke geluidbeleid geldt de volgende onderzoeksplicht:

- Bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen
-  Overdrachtsmaatregelen indien mogelijk
- Aandacht voor geluid bij ontwerp
- Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning
- Niet akoestische compensatie meewegen

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn beschouwd in paragraaf 4.2. Daarnaast is in het stedenbouwkundig
ontwerp rekening gehouden dat de meeste woningen verder van de weg zijn gelegen. Voor 4 van de 5
woningen wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Verder dient een aanvullend akoestisch onderzoek te
worden uitgevoerd naar de gevelgeluidwering.

Bij compensatie kan onderscheid gemaakt worden in akoestische en niet-akoestisch compensatie. Onder
akoestisch compensatie worden (bijvoorbeeld) bedoeld: slaapkamers, balkons en tuinen aan de achterkant
(geluidluwe zijde) situeren. Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient in eerste instantie
gekeken te worden naar akoestisch compensatie. Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze
bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. In het ontwerp dient hiermee rekening te worden gehouden.
Opgemerkt wordt dat ter plaatse van de zuidwestgevel en de noordwestgevel van woning 1 de geluidbelasting
minder bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde. Deze gevels zijn geluidluw.

4.4 Cumulatie Wet geluidhinder
De voorkeursgrenswaarde wordt alleen overschreden vanwege de Herenweg. Er is geen sprake van cumulatie in
het kader van de Wet geluidhinder.

4.5 Bouwbesluit
Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen ten
gevolge van wegverkeerslawaai. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden
met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en
leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante
geluidbronnen. De hoogste berekende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 58 dB, exclusief aftrek ex artikel
110g Wet geluidhinder.

Uitgaande van de minimale vereiste geluidwering van 20 dB op grond van het Bouwbesluit wordt op basis van
de ongecorrigeerde geluidbelasting niet voldaan aan het vereiste binnenniveau van 33 dB conform het
Bouwbesluit. Middels en aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient aangetoond te worden
dat een binnenniveau van 33 wordt gewaarborgd.
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5 CONCLUSIE

In opdracht van AgRom is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van vijf
woningen gelegen aan de Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze
procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de
geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt.
Het plangebied is gelegen binnen de zone van de Herenweg. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van
voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe
nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Herenweg bedraagt ten hoogste 53 dB op de gevels van
de nieuwe woningen. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van 1 woning overschreden. Bron- en
overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht en stuiten op bezwaren van stedenbouwkundig, planologische en
verkeerskundige aard. Bij de gemeente Bergen kan een hogere waarde voor de woningen worden
aangevraagd. Indien een hogere waarde wordt aangevraagd dient te worden voldaan aan het gemeentelijk
geluidbeleid. Vanuit het gemeentelijk geluidbeleid worden de volgende voorwaarden gesteld:

Ontheffingscriterium
In het geluidbeleid zijn zogenoemde ontheffingscriteria genoemd. Deze ontheffingscriteria zullen worden
meegewogen bij het vaststellen van een verzoek hogere grenswaarde, maar zullen niet doorslaggevend zijn.
Voor voorliggend plan geldt het volgende ontheffingscriterium: woningen die “verspreid gesitueerd worden buiten
de bebouwde kom”.

Geluid en gezondheid in relatie tot de onderzoeksplicht
Ter plaatse van de maatgevende woning (woning 1) bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 58
dB, exclusief aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder. Dit komt overeen met een kwalificatie “matig”. Aanvullend
dient rekening te worden gehouden met “akoestisch compensatie”:

Onder akoestisch compensatie worden (bijvoorbeeld) bedoeld: slaapkamers, balkons en tuinen aan de
achterkant (geluidluwe zijde) situeren. Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient in eerste
instantie gekeken te worden naar akoestisch compensatie. Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan
is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. In het ontwerp dient hiermee rekening te worden
gehouden. Opgemerkt wordt dat ter plaatse van de zuidwestgevel en de noordwestgevel van woning 1 de
geluidbelasting minder bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde. Deze gevels zijn geluidluw.

Middels een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel dient te worden aangetoond dat de
gevelgeluidwering (GA,k) voldoet aan de voorwaarden vanuit het Bouwbesluit.

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking
worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale
ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Als gevolg van de Zandweg
bedraagt de geluidbelasting hoogstens 39 dB. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt hiermee
niet overschreden. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/uur-wegen sprake is van een goed akoestisch
woon- en leefklimaat.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid geen
belemmering voor de realisatie van het plan.
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B1 VERKEERSGEGEVENS



ID Type Wegvak Etmaalintensiteit werkdag Uurintensiteiten obv weekdag 2016 Etmaal
weekdag

2016 2018 2022 2026 2030 % Totaal MV ZV GDU GAU GNU GDU GAU GNU GDU GAU GNU Totaal
1 5 Herenweg tussen Tiggellaan en Driehuizerweg 4300 4355 4467 4582 4700 1,006374 200 120 80 282,2992 133,9577 32,69741 7,11013 1,730837 1,069387 4,720531 1,082726 0,77784 4400
2 10 Zandweg 600 600 600 600 600 1 70 50 20 33,69612 16,75811 2,689262 2,908794 1,031142 0,371238 1,256388 0,213713 0,108562 600

ID Wegvak Helling %
1 5 Herenweg tussen Tiggellaan en Driehuizerweg
2 10 Zandweg

Zwaar
Autonome
groei

Verkeersverdeling
vrachtverkeer 2016 Auto Middelzwaar

30

Snelheid Wegdekverharding
60



B2 INVOERGEGEVENS
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Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 3 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21
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Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 3 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 3 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 3 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V5.21
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Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke pke
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door pke op 7-7-2020
Laatst ingezien door pke op 24-8-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V5.21

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

24-8-2020 14:52:38Geomilieu V5.21



Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

24-8-2020 14:52:38Geomilieu V5.21



Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Cpl Cpl_W X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Helling Wegdek Wegdek V(LV(D))

01 Herenweg False  1,5     105179,62     515512,96     105371,41     515892,51     0,00     0,00      0,00      0,00   0 W4b SMA-NL8  60
02 Zandweg False  1,5     105284,52     515740,16     105475,40     515814,65     0,00     0,00      0,00      0,00   0 W0 Referentiewegdek  30

24-8-2020 14:53:04Geomilieu V5.21



Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01  60  60   4400,00   6,76   3,14   0,79  95,98  97,94  94,65   2,42   1,27   3,10   1,60   0,79   2,25
02  30  30    600,00   6,86   3,26   0,57  89,00  93,09  84,86   7,68   5,73  11,71   3,32   1,19   3,43

24-8-2020 14:53:04Geomilieu V5.21



Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Hdef. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

06 woning 1     105291,91     515803,05 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 woning 1     105284,92     515800,99 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 woning 1     105280,93     515802,40 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09 woning 1     105294,43     515806,92 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 woning 1     105292,89     515812,15 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 woning 1     105288,59     515814,79 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 woning 3     105248,30     515775,60 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13 woning 3     105246,32     515771,47 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14 woning 2     105229,44     515789,90 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
15 woning 2     105232,26     515793,72 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16 woning 5     105218,75     515757,60 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
17 woning 5     105220,71     515761,46 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
18 woning 4     105201,12     515775,58 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19 woning 4     105201,98     515779,43 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
20 woning 4     105202,75     515782,60 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

21 woning 4     105199,66     515772,71 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
22 woning 5     105215,82     515764,80 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
23 woning 5     105211,70     515754,97 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
24 woning 3     105240,82     515769,64 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
25 woning 3     105244,63     515778,42 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

26 woning 3     105238,27     515776,30 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
27 woning 3     105237,31     515770,80 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
28 woning 2     105224,67     515788,34 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
29 woning 2     105227,62     515796,95 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
30 woning 2     105222,15     515795,15 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

31 woning 1     105280,65     515812,45 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
32 woning 1     105279,09     515808,63 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
33 woning 2     105221,36     515790,01 Relatief      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

24-8-2020 14:53:39Geomilieu V5.21



B3 REKENRESULTATEN



Geluidbelastingen HerenwegRekenresultaten rekenmodel
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

06_A woning 1 1,50 57,19 53,61 48,04 57,75
06_B woning 1 4,50 57,83 54,25 48,68 58,39
06_C woning 1 7,50 57,76 54,17 48,61 58,31
07_A woning 1 1,50 55,36 51,79 46,20 55,91
07_B woning 1 4,50 56,53 52,95 47,38 57,09

07_C woning 1 7,50 56,52 52,94 47,37 57,08
08_A woning 1 1,50 46,90 43,34 37,74 47,46
08_B woning 1 4,50 48,66 45,09 39,50 49,21
08_C woning 1 7,50 49,12 45,54 39,96 49,67
09_A woning 1 1,50 56,97 53,40 47,82 57,53

09_B woning 1 4,50 57,58 54,00 48,44 58,14
09_C woning 1 7,50 57,50 53,92 48,35 58,06
10_A woning 1 1,50 55,56 51,99 46,40 56,11
10_B woning 1 4,50 56,63 53,05 47,48 57,19
10_C woning 1 7,50 56,64 53,06 47,48 57,19

11_A woning 1 1,50 47,03 43,47 37,86 47,58
11_B woning 1 4,50 48,69 45,11 39,52 49,24
11_C woning 1 7,50 49,24 45,67 40,08 49,79
12_A woning 3 1,50 49,68 46,12 40,51 50,23
12_B woning 3 4,50 51,59 48,02 42,43 52,14

12_C woning 3 7,50 51,97 48,40 42,81 52,52
13_A woning 3 1,50 50,20 46,64 41,03 50,75
13_B woning 3 4,50 52,01 48,44 42,85 52,56
13_C woning 3 7,50 52,49 48,92 43,33 53,04
14_A woning 2 1,50 45,95 42,39 36,78 46,50

14_B woning 2 4,50 47,36 43,78 38,20 47,91
14_C woning 2 7,50 48,54 44,97 39,38 49,09
15_A woning 2 1,50 45,35 41,79 36,18 45,90
15_B woning 2 4,50 46,86 43,29 37,70 47,41
15_C woning 2 7,50 47,92 44,35 38,76 48,47

16_A woning 5 1,50 47,33 43,78 38,16 47,88
16_B woning 5 4,50 49,10 45,53 39,94 49,65
16_C woning 5 7,50 50,08 46,50 40,92 50,63
17_A woning 5 1,50 47,25 43,70 38,08 47,80
17_B woning 5 4,50 49,01 45,44 39,84 49,56

17_C woning 5 7,50 49,93 46,36 40,77 50,48
18_A woning 4 1,50 42,75 39,20 33,58 43,30
18_B woning 4 4,50 44,16 40,59 35,00 44,71
18_C woning 4 7,50 45,44 41,86 36,28 45,99
19_A woning 4 1,50 44,33 40,77 35,16 44,88

19_B woning 4 4,50 45,79 42,22 36,63 46,34
19_C woning 4 7,50 46,95 43,38 37,80 47,51
20_A woning 4 1,50 42,81 39,26 33,64 43,36
20_B woning 4 4,50 44,18 40,61 35,02 44,73
20_C woning 4 7,50 45,32 41,75 36,16 45,87

21_A woning 4 1,50 40,33 36,77 31,16 40,88
21_B woning 4 4,50 42,05 38,48 32,89 42,60
21_C woning 4 7,50 43,32 39,74 34,16 43,87
22_A woning 5 1,50 35,30 31,74 26,13 35,85
22_B woning 5 4,50 36,45 32,88 27,29 37,00

22_C woning 5 7,50 37,31 33,73 28,16 37,87
23_A woning 5 1,50 46,48 42,93 37,31 47,03
23_B woning 5 4,50 48,19 44,62 39,03 48,74
23_C woning 5 7,50 49,29 45,72 40,13 49,84
24_A woning 3 1,50 49,75 46,19 40,58 50,30

24_B woning 3 4,50 51,59 48,02 42,43 52,14
24_C woning 3 7,50 52,17 48,59 43,01 52,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidbelastingen HerenwegRekenresultaten rekenmodel
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

25_A woning 3 1,50 41,47 37,91 32,31 42,03
25_B woning 3 4,50 42,79 39,21 33,63 43,34
25_C woning 3 7,50 43,85 40,27 34,69 44,40
26_A woning 3 1,50 42,12 38,55 32,95 42,67
26_B woning 3 4,50 43,16 39,59 34,00 43,71

26_C woning 3 7,50 44,09 40,51 34,94 44,65
27_A woning 3 1,50 43,97 40,41 34,80 44,52
27_B woning 3 4,50 45,19 41,62 36,03 45,74
27_C woning 3 7,50 46,49 42,92 37,33 47,04
28_A woning 2 1,50 46,28 42,72 37,11 46,83

28_B woning 2 4,50 47,60 44,03 38,44 48,15
28_C woning 2 7,50 48,73 45,16 39,57 49,28
29_A woning 2 1,50 38,06 34,51 28,88 38,61
29_B woning 2 4,50 39,15 35,58 29,98 39,70
29_C woning 2 7,50 39,85 36,28 30,68 40,40

30_A woning 2 1,50 37,49 33,94 28,31 38,04
30_B woning 2 4,50 38,41 34,84 29,24 38,96
30_C woning 2 7,50 39,07 35,51 29,91 39,63
31_A woning 1 1,50 45,95 42,40 36,78 46,50
31_B woning 1 4,50 47,44 43,87 38,28 47,99

31_C woning 1 7,50 48,18 44,61 39,02 48,73
32_A woning 1 1,50 46,07 42,51 36,92 46,63
32_B woning 1 4,50 47,60 44,03 38,44 48,15
32_C woning 1 7,50 48,11 44,53 38,95 48,66
33_A woning 2 1,50 40,06 36,50 30,89 40,61

33_B woning 2 4,50 41,29 37,71 32,14 41,85
33_C woning 2 7,50 42,31 38,73 33,15 42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidbelastingen ZandwegRekenresultaten rekenmodel
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

06_A woning 1 1,50 36,23 32,11 25,93 36,30
06_B woning 1 4,50 38,04 33,88 27,75 38,10
06_C woning 1 7,50 38,88 34,71 28,60 38,94
07_A woning 1 1,50 35,98 31,86 25,68 36,05
07_B woning 1 4,50 37,77 33,61 27,49 37,83

07_C woning 1 7,50 38,62 34,45 28,34 38,68
08_A woning 1 1,50 28,93 24,80 18,62 28,99
08_B woning 1 4,50 30,79 26,63 20,50 30,85
08_C woning 1 7,50 31,50 27,33 21,23 31,56
09_A woning 1 1,50 34,17 30,05 23,87 34,24

09_B woning 1 4,50 35,89 31,74 25,61 35,96
09_C woning 1 7,50 36,89 32,72 26,62 36,95
10_A woning 1 1,50 33,62 29,50 23,33 33,69
10_B woning 1 4,50 35,25 31,10 24,96 35,31
10_C woning 1 7,50 36,33 32,16 26,05 36,39

11_A woning 1 1,50 20,76 16,66 10,44 20,82
11_B woning 1 4,50 21,41 17,25 11,13 21,47
11_C woning 1 7,50 21,91 17,72 11,65 21,97
12_A woning 3 1,50 32,05 27,94 21,75 32,12
12_B woning 3 4,50 33,96 29,81 23,68 34,03

12_C woning 3 7,50 34,59 30,42 24,31 34,65
13_A woning 3 1,50 32,12 28,00 21,81 32,18
13_B woning 3 4,50 34,17 30,02 23,89 34,24
13_C woning 3 7,50 34,79 30,62 24,51 34,85
14_A woning 2 1,50 28,25 24,14 17,94 28,31

14_B woning 2 4,50 29,31 25,16 19,03 29,38
14_C woning 2 7,50 30,32 26,15 20,06 30,39
15_A woning 2 1,50 29,74 25,64 19,42 29,80
15_B woning 2 4,50 30,99 26,85 20,70 31,05
15_C woning 2 7,50 32,04 27,88 21,77 32,11

16_A woning 5 1,50 31,28 27,18 20,96 31,34
16_B woning 5 4,50 32,77 28,64 22,48 32,84
16_C woning 5 7,50 33,96 29,81 23,68 34,03
17_A woning 5 1,50 31,44 27,34 21,12 31,50
17_B woning 5 4,50 33,03 28,90 22,74 33,10

17_C woning 5 7,50 34,19 30,04 23,91 34,26
18_A woning 4 1,50 28,10 24,01 17,79 28,17
18_B woning 4 4,50 29,49 25,36 19,20 29,56
18_C woning 4 7,50 30,61 26,46 20,33 30,68
19_A woning 4 1,50 28,93 24,83 18,62 29,00

19_B woning 4 4,50 30,36 26,23 20,07 30,43
19_C woning 4 7,50 31,53 27,38 21,26 31,60
20_A woning 4 1,50 26,39 22,28 16,07 26,45
20_B woning 4 4,50 27,68 23,53 17,39 27,74
20_C woning 4 7,50 28,75 24,58 18,48 28,81

21_A woning 4 1,50 26,58 22,48 16,26 26,64
21_B woning 4 4,50 27,84 23,71 17,55 27,91
21_C woning 4 7,50 28,83 24,66 18,55 28,89
22_A woning 5 1,50 20,75 16,64 10,44 20,81
22_B woning 5 4,50 21,91 17,75 11,63 21,97

22_C woning 5 7,50 22,74 18,56 12,48 22,81
23_A woning 5 1,50 30,73 26,62 20,41 30,79
23_B woning 5 4,50 32,13 28,00 21,83 32,19
23_C woning 5 7,50 33,37 29,22 23,09 33,44
24_A woning 3 1,50 32,13 28,02 21,82 32,19

24_B woning 3 4,50 34,10 29,95 23,81 34,16
24_C woning 3 7,50 34,92 30,76 24,64 34,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidbelastingen ZandwegRekenresultaten rekenmodel
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

25_A woning 3 1,50 15,04 10,92 4,75 15,11
25_B woning 3 4,50 16,07 11,88 5,82 16,14
25_C woning 3 7,50 16,69 12,47 6,45 16,75
26_A woning 3 1,50 17,09 12,99 6,76 17,15
26_B woning 3 4,50 17,91 13,75 7,62 17,97

26_C woning 3 7,50 18,17 13,99 7,91 18,24
27_A woning 3 1,50 8,83 4,44 -1,25 8,91
27_B woning 3 4,50 11,04 6,63 0,94 11,11
27_C woning 3 7,50 13,97 9,66 3,80 14,04
28_A woning 2 1,50 27,58 23,48 17,28 27,65

28_B woning 2 4,50 28,32 24,17 18,04 28,39
28_C woning 2 7,50 29,32 25,14 19,06 29,39
29_A woning 2 1,50 15,83 11,75 5,50 15,89
29_B woning 2 4,50 16,86 12,72 6,57 16,92
29_C woning 2 7,50 17,26 13,09 7,00 17,33

30_A woning 2 1,50 14,35 10,27 4,04 14,42
30_B woning 2 4,50 15,41 11,27 5,12 15,47
30_C woning 2 7,50 15,87 11,69 5,60 15,93
31_A woning 1 1,50 20,74 16,65 10,42 20,81
31_B woning 1 4,50 21,41 17,25 11,12 21,47

31_C woning 1 7,50 21,82 17,64 11,56 21,89
32_A woning 1 1,50 28,35 24,23 18,05 28,42
32_B woning 1 4,50 30,02 25,87 19,73 30,08
32_C woning 1 7,50 30,97 26,80 20,69 31,03
33_A woning 2 1,50 9,17 4,74 -0,88 9,25

33_B woning 2 4,50 11,44 7,00 1,38 11,52
33_C woning 2 7,50 13,95 9,57 3,85 14,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerRekenresultaten rekenmodel
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

06_A woning 1 1,50 57,23 53,64 48,06 57,78
06_B woning 1 4,50 57,88 54,29 48,72 58,43
06_C woning 1 7,50 57,81 54,22 48,65 58,36
07_A woning 1 1,50 55,41 51,83 46,24 55,96
07_B woning 1 4,50 56,59 53,00 47,43 57,14

07_C woning 1 7,50 56,59 53,00 47,42 57,14
08_A woning 1 1,50 46,97 43,40 37,79 47,52
08_B woning 1 4,50 48,73 45,15 39,55 49,28
08_C woning 1 7,50 49,19 45,60 40,02 49,74
09_A woning 1 1,50 57,00 53,42 47,83 57,55

09_B woning 1 4,50 57,61 54,02 48,46 58,16
09_C woning 1 7,50 57,54 53,95 48,38 58,09
10_A woning 1 1,50 55,59 52,02 46,42 56,14
10_B woning 1 4,50 56,66 53,08 47,50 57,21
10_C woning 1 7,50 56,68 53,09 47,51 57,23

11_A woning 1 1,50 47,04 43,48 37,86 47,59
11_B woning 1 4,50 48,69 45,12 39,53 49,24
11_C woning 1 7,50 49,25 45,67 40,09 49,80
12_A woning 3 1,50 49,75 46,19 40,57 50,30
12_B woning 3 4,50 51,67 48,09 42,49 52,22

12_C woning 3 7,50 52,05 48,47 42,87 52,60
13_A woning 3 1,50 50,26 46,70 41,08 50,81
13_B woning 3 4,50 52,08 48,50 42,91 52,63
13_C woning 3 7,50 52,56 48,98 43,39 53,11
14_A woning 2 1,50 46,02 42,46 36,84 46,57

14_B woning 2 4,50 47,42 43,84 38,25 47,97
14_C woning 2 7,50 48,61 45,02 39,43 49,15
15_A woning 2 1,50 45,46 41,89 36,27 46,00
15_B woning 2 4,50 46,97 43,39 37,78 47,51
15_C woning 2 7,50 48,03 44,44 38,84 48,57

16_A woning 5 1,50 47,44 43,87 38,25 47,98
16_B woning 5 4,50 49,20 45,62 40,01 49,74
16_C woning 5 7,50 50,18 46,60 41,00 50,73
17_A woning 5 1,50 47,36 43,80 38,17 47,91
17_B woning 5 4,50 49,11 45,53 39,93 49,66

17_C woning 5 7,50 50,05 46,46 40,86 50,59
18_A woning 4 1,50 42,90 39,33 33,70 43,44
18_B woning 4 4,50 44,31 40,72 35,12 44,85
18_C woning 4 7,50 45,58 41,98 36,39 46,12
19_A woning 4 1,50 44,45 40,88 35,25 44,99

19_B woning 4 4,50 45,92 42,33 36,73 46,46
19_C woning 4 7,50 47,08 43,49 37,89 47,62
20_A woning 4 1,50 42,91 39,34 33,72 43,45
20_B woning 4 4,50 44,27 40,70 35,09 44,82
20_C woning 4 7,50 45,41 41,83 36,23 45,96

21_A woning 4 1,50 40,51 36,93 31,30 41,04
21_B woning 4 4,50 42,21 38,62 33,01 42,75
21_C woning 4 7,50 43,47 39,87 34,28 44,01
22_A woning 5 1,50 35,45 31,87 26,24 35,98
22_B woning 5 4,50 36,60 33,01 27,41 37,14

22_C woning 5 7,50 37,46 33,86 28,27 38,00
23_A woning 5 1,50 46,60 43,03 37,40 47,14
23_B woning 5 4,50 48,29 44,71 39,11 48,84
23_C woning 5 7,50 49,40 45,82 40,22 49,95
24_A woning 3 1,50 49,82 46,25 40,63 50,36

24_B woning 3 4,50 51,67 48,09 42,49 52,22
24_C woning 3 7,50 52,25 48,67 43,07 52,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerRekenresultaten rekenmodel
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

25_A woning 3 1,50 41,48 37,92 32,32 42,04
25_B woning 3 4,50 42,80 39,22 33,64 43,35
25_C woning 3 7,50 43,85 40,27 34,70 44,41
26_A woning 3 1,50 42,13 38,57 32,96 42,68
26_B woning 3 4,50 43,17 39,60 34,01 43,72

26_C woning 3 7,50 44,10 40,52 34,94 44,65
27_A woning 3 1,50 43,97 40,41 34,80 44,52
27_B woning 3 4,50 45,19 41,62 36,03 45,74
27_C woning 3 7,50 46,49 42,92 37,33 47,04
28_A woning 2 1,50 46,33 42,77 37,15 46,88

28_B woning 2 4,50 47,65 44,08 38,48 48,20
28_C woning 2 7,50 48,78 45,20 39,61 49,33
29_A woning 2 1,50 38,08 34,53 28,90 38,63
29_B woning 2 4,50 39,17 35,61 30,00 39,72
29_C woning 2 7,50 39,87 36,30 30,70 40,42

30_A woning 2 1,50 37,51 33,96 28,33 38,06
30_B woning 2 4,50 38,43 34,86 29,26 38,98
30_C woning 2 7,50 39,09 35,53 29,93 39,65
31_A woning 1 1,50 45,97 42,41 36,79 46,52
31_B woning 1 4,50 47,45 43,88 38,29 48,00

31_C woning 1 7,50 48,19 44,62 39,03 48,74
32_A woning 1 1,50 46,15 42,58 36,97 46,70
32_B woning 1 4,50 47,68 44,09 38,50 48,22
32_C woning 1 7,50 48,19 44,60 39,02 48,74
33_A woning 2 1,50 40,06 36,50 30,89 40,61

33_B woning 2 4,50 41,29 37,72 32,14 41,85
33_C woning 2 7,50 42,31 38,74 33,16 42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door AgROM is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek op het perceel Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop van de 
aanwezige bedrijfspanden en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de te realiseren 
nieuwbouw (woonhuizen).  
 
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het 
beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming.  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de vigerende versie van de NEN 
5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende 
norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. De 
resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich 
tevens op de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het perceel Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef is kadastraal bekend onder 
gemeentecode Egmond-Binnen, sectie E, nummers 1078, 1079, 1883 en een gedeelte van 
1138. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 8800 m². De begrenzing van de 
onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op locatie zijn een bedrijfswoning en agrarische bedrijfspanden aanwezig. In de 
bedrijfspanden ligt een betonvloer. Op het buitenterrein liggen plaatselijk stelconplaten. Aan 
de noord- en westzijde van de onderzoekslocatie ligt een akker. Ter plaatse van de 
toegangsdammen is een asfaltverharding aanwezig. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor de gegevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- huidige eigenaar 
- rapportagemodule OD NHN 
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- www.bodemloket.nl 

 
Voorheen had de locatie een agrarische bestemming (weiland). Sinds 1971 is er bebouwing 
op de locatie. Aan de noord(westzijde) is nog steeds een akker aanwezig. 
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In het bedrijfspand, nabij de bedrijfswoning, was een speciale bestrijdingsmiddelenkast 
aanwezig. Deze is vervangen voor een ruimte met vloeistofdichte vloer met dichte opvangbak. 
Verder is plaatselijk een olieopslag in een lekbak aanwezig. De lekbak staat op een betonvloer.  
 
Op of nabij de locatie zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig 
(geweest). 
 
Voor zover bekend zijn er op de locatie in het verleden geen bedrijven aanwezig geweest die 
asbesthoudende producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerkten. 
Volgens opgaaf van de opdrachtgever is geen asbesthoudend materiaal in de bebouwing 
verwerkt. 
 
Zover bekend zijn er geen sloten gedempt, is er niet structureel afval gestort of verbrand en is 
het maaiveld niet opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, 
funderingsresten, slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
Bij www.bodemloket.nl en de rapportagemodule van de omgevingsdienst zijn geen 
voorgaande bodemonderzoeken ter plaatse van de onderzoekslocatie bekend. De locatie staat 
wel aangemerkt als potentieel verontreinigd in het historisch bodembestand (HBB) in verband 
met de aanwezigheid van een bloembollen- en bloemknollenkwekerij. 
 
De locatie bevindt zich binnen zone “Oudere woongebieden en bedrijven / overige 
woongebieden, bedrijven en buitengebied (B4/O5)” van de bodemkwaliteitskaart van de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo (januari 2017). In de 
bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor barium, cadmium, kobalt, 
koper, kwik, nikkel, minerale olie, PAK en PCB de (generieke) achtergrondwaarde. Voor lood 
en zink wordt de tussenwaarde overschreden. In de ondergrond overschrijdt de 95-
percentielwaarde voor kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie, PAK en PCB de 
(generieke) achtergrondwaarde.  
 

2.4 Toekomstige situatie 
 

De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen’.  
 

2.5 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek wordt geen verontreiniging verwacht boven de 95-
percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt 
als onverdacht (ten aanzien van lokale verontreiniging). Het onderzoek volgt de 
"Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 
5740.  
 
In verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen op locatie wordt de bovengrond hier 
aanvullend op onderzocht. Daarnaast wordt een extra boring ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenopslag geplaatst en geanalyseerd.  
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Ter plaatse van de olieopslag wordt, gezien de aanwezige lekbak en betonvloer, geen 
verontreiniging in de bodem verwacht. Om dit te verifiëren wordt hier een boring geplaatst. 
 
Voor de locatie geldt op basis van het vooronderzoek geen verdenking op de aanwezigheid 
van een bodemverontreiniging met asbest. Er wordt geen asbestonderzoek conform NEN 5707 
uitgevoerd. Tijdens het veldwerk wordt visueel wel gelet op het voorkomen van 
asbestverdachte materialen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 20 
juli 2020 onder leiding van dhr. P. Hegeman. De boringen onder de gesloten verhardingslagen 
zijn gezet met behulp van een boorwagen. Het grondwater is op 30 juli 2020 bemonsterd door 
dhr. T.J. Commandeur. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie twintig boringen verricht (nrs. 01 t/m 20). 
De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. De boringen 07 en 17 zijn 
voorzien van een peilbuis. Boringen 01 en 02 zijn ter plaatse van de toegangsdammen gezet. 
Boring 11 is grenzend aan de vloeistofdichte vloer ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenopslag geplaatst. Boring 20 is ter plaatse van de olieopslag gezet. De 
ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. Boringen 01, 04, 07, 11, 
17 en 20 zijn doorgezet tot dieptes variërend van 1,2 tot 2,5 m-mv.  
  

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Het maaiveld is plaatselijk verhard met beton, asfalt of tegels. Onder het beton is ter plaatse 
van de meeste boringen een laag piepschuim en doek aanwezig. Vanaf het maaiveld tot een 
minimale diepte van 2,5 m-mv bestaat de bodem (hieronder) uit zand. Ter plaatse van de 
toegangsdammen is onder de asfaltverharding een fundatie van menggranulaat aanwezig. De 
exacte herkomst van het menggranulaat alsmede de periode van toepassing is niet bekend, 
maar is vermoedelijk geweest voor 1993. Het menggranulaat is daarmee verdacht op het 
voorkomen van asbest. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen gebaseerd zijn 
op zintuiglijke beoordeling en ‘puntwaarnemingen’ betreffen. In een geroerde bodem kan het profiel 
soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De profielbeschrijving heeft plaatsgevonden 
conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in sommige situaties een andere classificatie opleveren dan 
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volgens de standaard RAW-bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand 
en klei. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere 
voorbereiding van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend 
onderzoek te doen conform de standaard RAW-bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende 
zeefproeven.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond zijn plaatselijk sporen baksteen waargenomen. Baksteen bevat in de regel 
geen asbesthoudend materiaal en geeft geen aanleiding tot een bodemonderzoek naar asbest 
conform NEN 5707.  
 
Ter plaatse van de olieopslag zijn zintuigelijk geen verontreinigingen in de bodem 
waargenomen. 
 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 

3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 

peilbuis filterstelling 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv)

pH EC  
(µS/cm)

troebelheid  
(NTU) 

07 1,5 - 2,5 0,73 7,1 780 4,05 

17 1,2 – 2,2 0,60 7,1 620 8,16 

 
 

4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 
juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd 
in bijlage V. 
 

4.1 Analyses grond 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond 
Code Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding Indicatieve toetsing 

BBK en ‘voorlopige’ 
veiligheidsklasse 
(vhk)* 

>AW >T >I 

BG1 13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 
18 (0,00 - 0,50) 

 
  

NEN-g  
+ OCB 

Som drins - - Altijd toepasbaar, 
geen vhk 

BG2 02 (0,40 - 0,60) 
04 (0,21 - 0,71) 
06 (0,20 - 0,60) 
07 (0,16 - 0,66) 
20 (0,21 - 0,70) 

 
Baksteen+ 

NEN-g  
+ OCB 

Kwik - - Klasse Wonen, 
geen vhk 
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Code Boringen met 
diepte (m-mv) 

Waarnemingen Analyse-
parameters 

Overschrijding Indicatieve toetsing 
BBK en ‘voorlopige’ 
veiligheidsklasse 
(vhk)* 

>AW >T >I 

BG3 11 (0,04 - 0,54) Baksteen+ NEN-g  
+ OCB 

Som drins - - Altijd toepasbaar, 
geen vhk 

OG1 11 (0,60 - 1,00) 
13 (0,70 - 1,20) 
17 (0,40 - 0,70) 

 NEN-g Kwik - - Klasse Wonen, 
geen vhk 

OG2 01 (0,50 - 1,00) 
04 (0,71 - 1,00) 
07 (0,80 - 1,30) 
20 (0,70 - 0,90) 

 
Baksteen+ 

NEN-g Kwik - - Klasse Wonen, 
geen vhk 

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
vhk* : voor de definitieve veiligheidsklasse is het oordeel van een veiligheidskundige noodzakelijk    
      
 

Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond. De mengmonsters van de bovengrond zijn daarnaast aanvullend geanalyseerd op OCB 
(bestrijdingsmiddelen).  
 
In mengmonsters BG1 (onverharde terreindelen) en BG3 (grenzend aan 
bestrijdingsmiddelenopslag) zijn lichte verhogingen aan ‘som drins’ gemeten. In de overige 
mengmonsters zijn lichte verhogingen aan kwik aangetoond. 
 

4.2 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Analyse-
parameters 

Overschrijding 

>S >T >I

07 1,5 – 2,5 NEN-gw - - -

17 1,2 – 2,2 NEN-gw - - - 

 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed 
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. In het grondwater zijn geen verhogingen 
gemeten. 
 

4.3 Analyses fundatie (asbest) 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Het analysecertificaat en de 
toetsing zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Voor zowel puin als grond geldt een grenswaarde respectievelijk interventiewaarde van 100 
mg/kg ds, die als volgt wordt berekend:  
 

Gewogen toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 

 
Voor asbest in puin en grond geldt geen achtergrondwaarde. De grenswaarde respectievelijk 
de interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Puin en grond 
met een asbestgehalte kleiner dan de grenswaarde respectievelijk interventiewaarde kan 
worden beschouwd als niet asbest verontreinigd. 
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4.3: Resultaten fundatieonderzoek 
Mengmonster 
(boringen) 

Soort fundering Analysepakket Gewogen 
concentratie

MM Fund01 
(01/02) 

Menggranulaat asbest <3,0 mg/kg d.s. 

  
Op basis van de indicatieve resultaten wordt het menggranulaat beoordeeld als onverdacht op 
het voorkomen van asbest. 
 
 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie aan de 
Herenweg 273a te Egmond aan den Hoef is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese dat geen verontreiniging wordt verwacht boven de lokale 
achtergrondwaarden is bevestigd. Er zijn in de grond maximaal lichte verhogingen 
aangetoond.  
 
In verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen op locatie is de bovengrond hier 
aanvullend op onderzocht. Daarnaast is een extra boring ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenopslag geplaatst en geanalyseerd. Hierbij zijn maximaal lichte 
verhogingen aan ‘som drins’ gemeten. In het grondwater zijn geen verhogingen aangetoond. 
 
Ter plaatse van de olieopslag zijn zintuigelijk geen verontreinigingen in de bodem 
waargenomen. De bovengrond van de boring ter plaatse maakt onderdeel uit van mengmonster 
BG2. Hierin is enkel een lichte verhoging aan kwik gemeten. 
 
Ter plaatse van de toegangsdammen is onder de asfaltverharding een fundatie van 
menggranulaat aangetroffen. Het menggranulaat is indicatief onderzocht op asbest. Hierbij is 
zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. Op basis van de indicatieve resultaten 
wordt het menggranulaat beoordeeld als onverdacht op het voorkomen van asbest. 
 
Ter plaatse van de overige terreindelen zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op 
de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. De hypothese van een asbestonverdachte 
locatie wordt gehandhaafd. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de beoogde 
woonbestemming. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige 
afweging van de gemeente zelf. 
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken 
binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport 
worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat de 
grond nog onderzocht dient te worden op PFAS. Als de grond wordt afgevoerd voor 
hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig (doorgaans incl. PFAS) conform het 
Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan 
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afvoeren naar een grondbank of -depot. De gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, 
waardoor in sommige gevallen hergebruik mogelijk is zonder aanvullend onderzoek. 
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Projectnummer: 33294Projectnaam: Herenweg 273a

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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Toetsdatum: 6 augustus 2020 15:39BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1065088Certificaten

33294-Herenweg 273aProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-40) 18 (0-50)Monsteromschrijving

6399490Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.787.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 52< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-105.1mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2717mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6528mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0100.002mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-0.00500.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.0151.1 AW0.0170.003mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0820.016mg/kg dssom OCBs (landbodem)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 02 (40-60) 04 (21-71) 06 (20-60) 07 (16-66) 20 (21-70)Monsteromschrijving

6399491Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8522mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-116mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.1 AW0.310.22mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3020mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6630mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 46< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.750.75mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00920.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0013< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0013< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0013< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0013< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0013< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0026< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0013< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00260.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00260.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00260.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00400.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00260.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00260.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0280.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG3 11 (4-54)Monsteromschrijving

6399492Monsterreferentie
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Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.087%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 4 van 7



Pagina 5 van 7

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0350.007mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0100.002mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.00850.002mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0380.008mg/kg dssom DDT

42.00750.0151.1 AW0.0170.003mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.023mg/kg dssom OCBs (landbodem)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 11 (60-100) 13 (70-120) 17 (40-70)Monsteromschrijving

6399493Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.285.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.153.6 AW0.550.38mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG2 01 (50-100) 04 (71-100) 07 (80-130) 20 (70-90)Monsteromschrijving

6399494Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.783.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.0 AW0.300.21mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)
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Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 11 augustus 2020 14:54BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

1065088Certificaten

33294-Herenweg 273aProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-40) 18 (0-50)Monsteromschrijving

6399490Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.787.7%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 52< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-105.1mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2717mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6528mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0100.002mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-0.00500.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015WO0.0170.003mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0820.016mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 6399490:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 02 (40-60) 04 (21-71) 06 (20-60) 07 (16-66) 20 (21-70)Monsteromschrijving

6399491Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@8522mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-116mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.310.22mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3020mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6630mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 46< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.750.75mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00920.005mg/kg dssom PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0013< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0013< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0013< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0013< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0026< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0013< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-< 0.00260.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00260.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00260.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00400.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00260.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00260.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0280.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse wonenToetsoordeel monster 6399491:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG3 11 (4-54)Monsteromschrijving

6399492Monsterreferentie
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Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.087%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0350.007mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0100.002mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00850.002mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.0380.008mg/kg dssom DDT

0.140.040.015WO0.0170.003mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.023mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 6399492:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 11 (60-100) 13 (70-120) 17 (40-70)Monsteromschrijving

6399493Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.285.2%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.550.38mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse wonenToetsoordeel monster 6399493:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG2 01 (50-100) 04 (71-100) 07 (80-130) 20 (70-90)Monsteromschrijving

6399494Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.783.7%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.300.21mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)
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Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse wonenToetsoordeel monster 6399494:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO
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Toetsdatum: 6 augustus 2020 15:38BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1068823Certificaten

33294-Herenweg 273aProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

07 (07-1-1)Monsteromschrijving

6408226Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6408226:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

17 (17-1-1)Monsteromschrijving

6408227Monsterreferentie
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Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6408227:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 33294-Herenweg 273a
Ons kenmerk : Project 1065088
Validatieref. : 1065088_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 juli 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,7 85,3 87,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 5,3 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,3 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 22 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,1 6,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,22 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 17 20 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 28 30 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,07 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,16 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,07 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,10 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,07 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,06 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,75 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065088
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6399490 = BG1 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-40) 18 (0-50)
6399491 = BG2 02 (40-60) 04 (21-71) 06 (20-60) 07 (16-66) 20 (21-70)
6399492 = BG3 11 (4-54)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020
Ontvangstdatum opdracht : 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020
Startdatum : 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020
Monstercode : 6399490 6399491 6399492
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ Ref.: 1065088_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,007
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds 0,002 < 0,001 0,002
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001 0,001 0,002
som DDT mg/kg ds 0,001 0,001 0,008

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004 0,011
S som drins (3) mg/kg ds 0,003 0,002 0,003
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,018 0,017 0,025
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,016 0,015 0,023

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065088
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6399490 = BG1 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-40) 18 (0-50)
6399491 = BG2 02 (40-60) 04 (21-71) 06 (20-60) 07 (16-66) 20 (21-70)
6399492 = BG3 11 (4-54)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020
Ontvangstdatum opdracht : 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020
Startdatum : 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020
Monstercode : 6399490 6399491 6399492
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ Ref.: 1065088_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,2 83,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,6 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,38 0,21
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065088
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6399493 = OG1 11 (60-100) 13 (70-120) 17 (40-70)
6399494 = OG2 01 (50-100) 04 (71-100) 07 (80-130) 20 (70-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/07/2020 20/07/2020
Ontvangstdatum opdracht : 21/07/2020 21/07/2020
Startdatum : 21/07/2020 21/07/2020
Monstercode : 6399493 6399494
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ Ref.: 1065088_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065088
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ Ref.: 1065088_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6399490 BG1 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-40) 18 (0-50) 13 0-0.5 3606930AA
14 0-0.5 3607016AA
15 0-0.5 3606650AA
17 0-0.4 3607309AA
18 0-0.5 3606607AA

6399491 BG2 02 (40-60) 04 (21-71) 06 (20-60) 07 (16-66) 20
(21-70)

02 0.4-0.6 3341613AA
04 0.21-0.71 3341602AA
06 0.2-0.6 3341616AA
07 0.16-0.66 3341612AA
20 0.21-0.7 3341123AA

6399492 BG3 11 (4-54) 11 0.04-0.54 3606999AA

6399493 OG1 11 (60-100) 13 (70-120) 17 (40-70) 11 0.6-1 3607319AA
13 0.7-1.2 3606926AA
17 0.4-0.7 3606832AA

6399494 OG2 01 (50-100) 04 (71-100) 07 (80-130) 20 (70-90) 01 0.5-1 3341125AA
04 0.71-1 3341603AA
07 0.8-1.3 3341599AA
20 0.7-0.9 3341124AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065088
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ Ref.: 1065088_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065088
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KLVC-XZCG-XWPE-NAYQ Ref.: 1065088_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 33294-Herenweg 273a
Ons kenmerk : Project 1068823
Validatieref. : 1068823_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LUCJ-TSBI-RPIN-JXEB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 4 augustus 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l < 10 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1068823
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6408226 = 07 (07-1-1)
6408227 = 17 (17-1-1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/07/2020 30/07/2020
Ontvangstdatum opdracht : 30/07/2020 30/07/2020
Startdatum : 30/07/2020 30/07/2020
Monstercode : 6408226 6408227
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LUCJ-TSBI-RPIN-JXEB Ref.: 1068823_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1068823
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LUCJ-TSBI-RPIN-JXEB Ref.: 1068823_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6408226 07 (07-1-1) 07 1.5-2.5 0388266YA
07 1.5-2.5 0287936MM

6408227 17 (17-1-1) 17 1.2-2.2 0388261YA
17 1.2-2.2 0287929MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1068823
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LUCJ-TSBI-RPIN-JXEB Ref.: 1068823_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1068823
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LUCJ-TSBI-RPIN-JXEB Ref.: 1068823_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer K. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 33294-Herenweg 273a
Ons kenmerk : Project 1065412
Validatieref. : 1065412_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AGHH-KNAD-ODHC-SHFP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 23 juli 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6400349
Uw referentie : MM Fund01 01 (10-35) 02 (10-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 23-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 4010 g
Droge massa aangeleverde monster : 3741 g
Percentage droogrest : 93,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 1462,1 41,9 12,7 0,87 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 63,2 1,8 17,0 26,90 0 0,0
1-2 mm 103,9 3,0 51,9 49,95 0 0,0
2-4 mm 193,8 5,6 108,5 55,99 0 0,0
4-8 mm 402,2 11,5 402,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 651,8 18,7 651,8 100,00 0 0,0
>20 mm 612,4 17,6 612,4 100,00 0 0,0
Totaal 3489,4 100,0 1856,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <3,0 0,0 2,9 <3,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <3,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065412
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: AGHH-KNAD-ODHC-SHFP Ref.: 1065412_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MM Fund01 01 (10-35) 02 (10-40)
Monstercode : 6400349

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065412
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGHH-KNAD-ODHC-SHFP Ref.: 1065412_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6400349 MM Fund01 01 (10-35) 02 (10-40) 01 0.1-0.35 1608486MG
02 0.1-0.4 1608486MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065412
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGHH-KNAD-ODHC-SHFP Ref.: 1065412_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1065412
Uw Project omschrijving : 33294-Herenweg 273a
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AGHH-KNAD-ODHC-SHFP Ref.: 1065412_certificaat_v1
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 Toetsingskader bodem  

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage 

B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en 

interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 

achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 

geïnterpreteerd als een: 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 

matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 

sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 

gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem 

Toets- en Validatieservice).  

 

De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 

lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg 

zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de 

voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 

 

Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een 

omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één 

stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de 

interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  

 

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een 

sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging 

(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 

historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 

 

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van 

bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van 

bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden 

verwijderd. 

 

Besluit bodemkwaliteit  

De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader 

wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij 

hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  

 

Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet 

overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 

Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen 

niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 

toegestaan voor maximaal twee parameters.  

 

  



   

 

 
 

 

Toetsingskader asbest  

 

Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds. 

Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 

 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 

 

Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet 

bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en 

toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol 

Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.  

 

Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd 

als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de 

Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient 

een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 

 

Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau 

van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden 

beschouwd als niet asbestverontreinigd. 

 

Toetsing verkennend onderzoek 

Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met 

asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  

 

Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een 

factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het 

verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte 

groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  

 

  



   

 

 
 

 

Verklarende woordenlijst 

 

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 

om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 

NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 

feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 

informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 

de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 

NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 

onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 
 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 

m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 

pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 

 

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.  

Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 

Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 

bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 

Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 

bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 

INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld. 

T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 

aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 

aanvullend/nader onderzoek nodig is. 

Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 

bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 

Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 

bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 

Gebruikte afkortingen van stoffen: 
Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 

oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 

Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 

Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Quickscan Wet natuurbescherming Herenweg 

273A-Lds te Egmond aan den Hoef  
 

Aan de Herenweg 273A is een woonperceel met boerenerf en een bedrijfsperceel met agrarisch 

gebied gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bedrijfspanden, bestaande uit 

schuren, op de planlocatie te saneren ten behoeve van de realisatie van vijf vrijstaande 

woningen. De bedrijfswoning wordt binnen de beoogde ontwikkelingen niet aangetast en dient 

enkel een functieverandering te ondergaan van ‘Bedrijfswoning’ naar ‘Burgerwoning’. Het 

bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden 

gewijzigd. 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 

houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van 

de planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

ROMstad begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de 

planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens 

te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.  
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden 

genomen, en zo ja, welke? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Herenweg 273a (figuur 1). Binnen de planlocatie is een 

complex van bedrijfsopstallen gesitueerd bestaande uit schuurkassen, verwerkingsruimtes en 

cellen. De daken van de bebouwing bestaan uit sandwichpanelen bij de schuurkassen en 

verwerkingsruimtes of uit glas bij de kassen. Een deel van de planlocatie beslaat gedeeltelijk 

een agrarisch perceel wat toebehoord aan Herenweg 273a. Dit perceel wordt gebruikt voor het 

kweken van bloembollen. De planlocatie is gelegen aan de N511. Tussen de planlocatie en de 

N511 zijn 2 kavelslootjes aanwezig. Op een afstand van ongeveer 230 meter ten oosten van de 

planlocatie is het Natura-2000 gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ gelegen. Op een afstand van 

ongeveer 260 meter ten zuiden van de planlocatie is het dorp Egmond aan den Hoef gelegen.  

In figuur 2 en bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de 

planlocatie en de directe omgeving hiervan.  
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Herenweg 273a (bron kaartmateriaal: 

arcgis.com). 
 

 

 

Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 
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Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft het 

saneren van de bedrijfsopstallen en de realisatie van vijf vrijstaande woningen. De functie van 

de bestaande bedrijfswoning en de percelen binnen de planlocatie dient gewijzigd te worden. 

Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden. 
 

 
Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: ErvenConsulenten.nl). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van 

specifieke potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de 

planlocatie voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de 

soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en 

delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 9 juli 2020 

en is uitgevoerd door L. Pieterman. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; 

spatregen, 8/8 bewolkt, 17 Celsius en windkracht 0-1 (Bft). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 

flora en fauna. 
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Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het 

doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze 

zorgplicht geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten 

op soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de verordening Ruimte van de provincie Noord-Holland is voor de volgende soorten 

vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Noord-

Holland. 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Huisspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Veldmuis 

Dwergspitsmuis Konijn Vos 

Egel Meerkikker Woelrat 

 

(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. In deze gebieden mogen in principe geen 

werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-

gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk 

Nederland geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie 

uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als 

stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het 

Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve 

effecten op beschermde natuurgebieden geldt een ontheffingsplicht.  
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is 

geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  
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a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs 

waterwegen en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld 

voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 

 

Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de 

potentie van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, 

en welke effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor 

een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht 

noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

In de directe omgeving van de planlocatie is het voorkomen bekend van de volgende 

beschermde vaatplanten: grote leeuwenklauw en stofzaad (NDFF 2010-2020). Gedurende het 

veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of sporen hiervan aangetroffen.  

Grote leeuwenklauw groeit op bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de 

rijweg), akkers (graanakkers), waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende 

grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen (FLORON verspreidingsatlas, 

2020). Tijdens het veldbezoek is de grote leeuwenklauw niet gevonden. Er is één waarneming 

van grote leeuwenklauw op een afstand van ongeveer 1,1 kilometer ten noordoosten van de 

planlocatie. De akker binnen de planlocatie is veel in gebruik geweest voor de teelt van 

bloembollen en er is hoogstwaarschijnlijk veel gebruik gemaakt van herbicide. Derhalve kan de 

aanwezigheid van grote leeuwenklauw op de planlocatie uitgesloten worden. 

Stofzaad staat op droge tot vrij vochtige, voedselarme, kalkhoudende zand-, leem- en 

krijtbodems. Deze epiparasiet groeit met behulp van mycorriza in schemerdonkere loof- en 

naaldbossen waar vaak nauwelijks andere ondergroei aanwezig is, maar ook in licht 

duinstruikgewas (FLORON verspreidingsatlas, 2020). Gezien het ontbreken van loof- en 

naaldbossen en duinstruikgewas binnen de planlocatie is het voorkomen van stofzaad derhalve 

uitgesloten. 

Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante kruiden zonder 

beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: duizendblad, grote weegbree, 

paardenbloem, perzikkruid, rode klaver, schijfkamille, smalle weegbree, witte klaver en zachte 

ooievaarsbek. Op de muren van de bebouwing is geen (beschermde) muurvegetatie 

aangetroffen. Binnen de planlocatie zijn geen bomen of struiken aanwezig. 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en 

het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame 

soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet 

aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
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Grondgebonden zoogdieren 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: 

boommarter, bosmuis, bruine rat, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone 

bosspitsmuis, haas, huismuis, huisspitsmuis, konijn, mol, rode eekhoorn, rosse woelmuis, vos 

en wezel (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de 

Wet natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen: boommarter, bunzing, rode eekhoorn en wezel. Tijdens het veldbezoek zijn 

geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. 

Bossen van allerlei typen en leeftijden zijn uitstekende leefgebieden voor boommarters. De 

soort komt ook voor in stadsparken met voldoende (oude) bomen en vakantiehuizen of schuren 

in of aan de rand van natuurgebieden (Zoogdiervereniging boommarter, 2020). Echter is een 

boommarter behoorlijk schuw en zal een intensief gebruikte schuur mijden. De 

bedrijfsopstallen binnen de planlocatie worden intensief gebruikt waardoor veel verstoring op 

zal treden. Aan de zuidzijde van de bebouwing is een volière en een kippenhok gesitueerd. Een 

boommarter zou hier sporadisch voor kunnen komen maar gezien het gebrek aan sporen of 

prooiresten en de mate van verstoring zal dit onderdeel geen essentiële betekenis hebben voor 

de soort. Negatieve effecten op de boommarter kunnen derhalve uitgesloten worden. 

Kleine marterachtigen, zoals de bunzing en de wezel, hebben een voorkeur voor een 

kleinschalig landschap met voldoende dekking en schuilgelegenheid. De bunzing en wezel 

worden ook wel in bebouwde omgevingen met voldoende groen aangetroffen 

(Zoogdiervereniging handleiding kleine marters, 2017). De bedrijfsopstallen worden intensief 

gebruikt. Er zijn dan ook geen sporen van marterachtigen waargenomen in of rondom de 

planlocatie. Uit de verspreidingsgegevens is te zien dat de bunzing en wezel voornamelijk zijn 

waargenomen in de duingebieden te westen van de planlocatie. Gezien er laanvormige 

groenstructuren in de nabije omgeving aanwezig zijn die het duingebied met het agrarisch 

gebied verbinden, zal de planlocatie niet onderdeel uitmaken van een essentiële migratieroute. 

Het sporadisch voorkomen van de soorten binnen de planlocatie kan niet worden uitgesloten. 

Echter zal de planlocatie geen essentiële betekenis hebben voor de soorten. Negatieve effecten 

op bunzing en wezel kunnen derhalve uitgesloten worden. 

De rode eekhoorn leeft in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en 

houtwallen in de buurt van bos (Zoogdiervereniging eekhoorn, 2020). Van de 17 waarnemingen 

van rode eekhoorn in de omgeving, is er maar één buiten het duingebied waargenomen. In de 

nabije omgeving van de planlocatie zijn ook relatief weinig bomen aanwezig. De planlocatie en 

de nabije omgeving heeft weinig tot geen betekenis voor de soort. Het voorkomen van de soort 

binnen de planlocatie kan derhalve uitgesloten worden.      

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe 

omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet 

vrijgestelde Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een 

functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke 

soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar 

habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor 

dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en 

rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de 

aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet 

natuurbescherming van de provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde 

zoogdieren zijn uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: 

gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (NDFF 2010-2020). Tijdens het veldbezoek 

zijn er sporen van vleermuizen aangetroffen. Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in 

Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten beschermd. 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 

vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011).  
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De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van 

potentiële verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de 

betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, 

kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige 

gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of 

spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Zo’n verblijfplaats moet 

voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge 

luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden. 

De bedrijfsopstallen bieden geen potentieel verblijfplaats voor vleermuizen gezien het 

ontbreken van geschikte openingen in de daken en het ontbreken van spouwmuren. Het 

voorkomen van soorten die aan balken in schuren hangen, zoals gewone grootoorvleermuis, 

kan uitgesloten worden gezien de bedrijfsopstallen overdag intensief gebruikt worden met 

verlichting waardoor er veel verstoring zal optreden.  

Hoewel het uitgesloten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of 

verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied. Gezien er in de nabije omgeving voldoende vergelijkbaar 

foerageergelegenheid aanwezig is zal de planlocatie geen essentieel foerageergebied zijn.  

In de luwte van opgaande bebouwing kunnen vliegbewegingen en foerageeractiviteiten van 

vleermuizen plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke verstoring van vleermuizen ten 

gevolge van werkzaamheden of lichtgebruik. Vleermuizen jagen op insecten waarbij ze 

opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan jachtgebieden. De omvang en het 

gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien verschillen per soort. Gedurende 

het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het landschap waarbij veelal gebruik 

wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of andere structuurrijke zones. 

Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als gevolg van felle 

verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens en na de 

beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij voorkeur de 

werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht verlichting 

noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd. 
 

Amfibieën 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten:  

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en 

rugstreeppad (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soort geldt dat deze beschermd is onder de 

Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

rugstreeppad.  

Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. 

herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetroffen op de planlocatie. De planlocatie is 

grotendeels verhard en wordt intensief gebruikt, waardoor veel verstoringen optreden. Binnen 

de planlocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De rugstreeppad is een pionierssoort die 

vooral voorkomt in zandige gebieden met vergraafbare grond. De soort komt derhalve vaak 

voor op ruig, onbeschaduwd terrein met lage tot geen vegetatie zoals braakliggende 

bouwterreinen, zandafgravingen en duingebieden. Het voorplantingswater is ondiep en warmt 

snel op, en bij voorkeur zonder vegetatie en concurrentie van andere amfibieën (BIJ12 

kennisdocument Rugstreeppad, 2017; Creemers & Van Delft, 2009). Momenteel ontbreekt het 

functioneel leefgebied van de soort binnen de planlocatie. De dichtstbijzijnde waarneming van 

de rugstreeppad ligt op een afstand van ongeveer 275 meter vanaf de planlocatie.  Deze 

waarneming komt uit 2017. Bij de beoogde werkzaamheden kan er vergraafbaar grond 

vrijkomen. Derhalve worden er maatregelen geadviseerd om de planlocatie tijdens de 

ontwikkelingen ongeschikt te houden en/of ontoegankelijk te maken voor rugstreeppadden (zie 

Vervolgstappen). Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en 

gewone pad, gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de 

planlocatie. Deze dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie 

Wet natuurbescherming). Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn, met voldoende 

inachtneming van maatregelen t.a.v. rugstreeppadden, derhalve uitgesloten. 
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Reptielen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende inheemse reptielen: 

zandhagedis (NDFF 2010-2020). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn 

onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

Zandhagedissen leven in zandige, droge en open terreinen als heide en duinen (BIJ12 

kennisdocument Zandhagedis, 2017). De aanwezigheid van zonnige open plekken en zand 

waar eieren in afgezet kunnen worden is van groot belang. Op de planlocatie is geen habitat 

aanwezig voor de zandhagedis. Alle waarnemingen van zandhagedis komen uit de 

duingebieden. Derhalve kan het voorkomen van de zandhagedis binnen de planlocatie 

uitgesloten worden. 

Reptielen zijn over het algemeen verbonden aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen 

als heidevelden, bosgebied en natuurlijke oevers. Gezien de afwezigheid van structuurrijke 

biotopen en de hoge mate van menselijke verstoring is het voorkomen van beschermde 

reptielen binnen het plangebied uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn 

derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van beschermde vissoorten niet bekend (NDFF 

2010-2020). Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ontwikkeling bevindt 

zich geen oppervlaktewater. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
 

Insecten en andere ongewervelden 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde insecten of 

ongewervelden: bruine eikenpage, duinparelmoervlinder, gevlekte witsnuitlibel, grote vos en 

kommavlinder (NDFF 2010-2020).  

De bruine eikenpage komt voor op bosranden, open bospaden, eikenhakhout, kapvlakten in 

eikenbossen en bij jonge eikenaanplant. Waardplant voor de soort is eik, voornamelijk zomereik 

(Vlinderstichting, 2020). Gezien de planlocatie niet voorziet in het geschikte habitat voor de 

bruine eikenpage kan het voorkomen van de soort derhalve uitgesloten worden. 

De duinparelmoervlinder komt voor op open duingraslanden en vochtige duinvalleien, maar 

ook op opn, droge schrale graslanden en droge kruidenrijke heide. Waardplanten voor de soort 

zijn duinviooltje en hondsviooltje (Vlinderstichting, 2020). Gezien de planlocatie niet voorziet in 

het geschikte habitat voor deduinparelmoervlinder kan het voorkomen van de soort derhalve 

uitgesloten worden. 

De gevlekte witsnuitlibel komt voor in laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en 

duinplassen (Vlinderstichting, 2020). Gezien de planlocatie niet voorziet in het geschikte habitat 

voor de gevlekte witsnuitlibel kan het voorkomen van de soort derhalve uitgesloten worden. 

De grote vos komt voor op vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken 

met grote vrijstaande bomen. Waardenplanten voor deze soort zijn voornamelijk iepen, zoete 

kers en sommige wilgensoorten (Vlinderstichting, 2020). Gezien binnen de planlocatie geen 

geschikte habitatonderdelen of waardplanten voor de soort aanwezig zijn kan de aanwezigheid 

van grote vos worden uitgesloten. 

De kommavlinder komt voor op droge, schrale en open graslanden, in duinen en gevarieerde 

heiden. Waardplanten voor de soort zijn schapengras en soms ook andere zwenkgrassen als 

buntgras of struisgras (Vlinderstichting, 2020). Gezien binnen de planlocatie geen geschikte 

habitatonderdelen of waardplanten voor de soort aanwezig zijn kan de aanwezigheid van de 

kommavlinden worden uitgesloten. 

Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen 

plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant 

vormen. Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke 

omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere 

ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende 

soorten waargenomen: boerenzwaluw en kauw. 
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Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

De huismus broedt vrijwel altijd bij menselijke bebouwing en bouwt zijn nesten onder 

dakpannen, onder golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies. Vanuit de 

nestlocatie en/of vanaf een uitzichtpunt moet de huismus zijn omgeving kunnen zien. Hierbij 

moet er in de directe omgeving continu voedsel te vinden zijn in de vorm van zaden van 

grassen en onkruiden en larven van insecten. Daarnaast moet er beschutting nabij de 

foerageerlocaties, voldoende jaarrond groene struiken of heesters, plaatsen met stof en grind 

voor stofbaden en water voor waterbaden aanwezig zijn (BIJ12 kennisdocument Huismus, 

2017). Er zijn geen dakconstructies aanwezig op de te saneren bebouwing binnen de planlocatie 

die huismussen kunnen gebruiken als nestlocatie. Echter zouden huismussen gebruik kunnen 

maken van de bedrijfswoning op Herenweg 273a, waar geschikte nestlocaties onder het dak 

aanwezig zijn. Er zijn echter geen huismussen waargenomen gedurende het veldbezoek. Er kan 

niet uitgesloten worden dat er gedurende de werkzaamheden mogelijke verstorende effecten 

van bijvoorbeeld geluid of trillingen op kunnen treden op huismussen aan de Herenweg 273a 

tijdens de beoogde ontwikkelingen. Derhalve wordt er geadviseerd om verstorende 

werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare periode van de huismus (zie 

Vervolgstappen).  

De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens 

als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 

2017). De bebouwing binnen de planlocatie biedt geen nestgelegenheid voor gierzwaluwen. 

Echter kan de bedrijfswoning aan de Herenweg 273a potentieel gebruikt worden door 

gierzwaluwen. Tijdens de beoogde ontwikkelingen kan er verstoring optreden in de vorm van 

bijvoorbeeld geluid of trillingen. Derhalve dienen verstorende ontwikkelingen buiten de 

kwetsbare periode van de gierzwaluw uitgevoerd te worden. 

In de bebouwing zijn geen sporen van uilen met jaarrond beschermde nesten (kerkuil en 

steenuil) aangetroffen. Er zijn geen grote nesten of horsten aangetroffen in de bomen rondom 

de planlocatie. De aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en 

ransuil kan uitgesloten worden. Op en rondom de akker binnen de planlocatie zou sporadisch 

foerageeractiviteit van roofvogels plaats kunnen vinden. Gezien er maar een beperkt deel van 

dit agrarisch perceel verloren gaat zal dit niet resulteren in een afname in essentieel leefgebied. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De bebouwing vormt voor algemene broedvogels zoals duiven geschikte 

nestlocaties. Gedurende het veldbezoek zijn boerenzwaluwen en diens nestjes gevonden in de 

loods aangrenzend aan de Herenweg. Tijdens het veldbezoek zijn vier nestjes waargenomen. 

Tijdens en na de beoogde ontwikkelingen zullen deze nestlocaties niet meer gebruikt kunnen 

worden door boerenzwaluwen. Gezien er meerdere agrarische bedrijven met vergelijkbaar 

bedrijfsopstallen aanwezig zijn in de nabije omgeving zullen de boerenzwaluw gemakkelijk een 

andere nestlocaties kunnen vinden. Van significant negatieve effecten op de instandhouding 

van de populatie zal derhalve geen sprake zijn. Alhoewel de nestlocaties van de boerenzwaluw 

niet jaarrond beschermd zijn, zijn deze wel beschermd tijdens het broedseizoen. Derhalve 

dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen van de boerenzwaluw opgestart te worden 

(zie Vervolgstappen). 

Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde 

soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische 

omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene 

broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het 

broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde 

werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de 

werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige. 
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Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 230 m ligt het Natura 2000-

gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ (figuur 4). Op een afstand van circa 230 m ligt het 

Natuurnetwerk Nederland (figuur 5).  
 

 
Figuur 4 De planlocatie ligt op een afstand van circa 230 m tot het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands 

Duinreservaat’ (bron: Provincie Noord-Holland). 
 

 
Figuur 5 De planlocatie ligt op een afstand van circa 230 m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: 

Provincie Noord-Holland). 
 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat 

externe werking geen toetsingskader is. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische 

verstoring etc.) zouden de beoogde ontwikkelingen mogelijk effect kunnen hebben op het 

Natura-2000 gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ gezien de geringe afstand tussen de 

planlocatie en het Natura-2000 gebied.  
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Tijdens de beoogde ontwikkelingen kunnen de volgende verstoringen op kunnen treden:  

• verstoring door geluid 

• verstoring door licht 

• verstoring door trillingen 

• optische verstoring 
 

De doelsoorten van het Noordhollands Duinreservaat, gevlekte witsnuitlibel en nauwe 

korfslak, zijn enkel gevoelig voor de optische verstoring die mogelijk op kan treden binnen de 

beoogde ontwikkeling. Echter gezien er bomen groeien aan de rand van het duingebied, en de 

afstand tussen planlocatie en het duingebied voldoende groot is, zullen er geen effecten van 

optische verstoring optreden.   

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van 

stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen 

middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen 

worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van 

stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen 

binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van vijf vrijstaande woningen. Ten opzichte de 

huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het aantal 

verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen 

stikstofuitstoot hebben. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke 

stikstofemissie verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en 

transportbewegingen (het ‘projecteffect’). In de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’ 

(Rijksoverheid januari 2020) wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:  

• Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen; 

• Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning; 

• Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning. 

Gezien er een geringe afstand (230 m) is tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied 

‘Noordhollands Duinreservaat’, wordt geadviseerd om een berekening met de AERIUS 

Calculator uit te voeren. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden of er sprake is van een 

verhoging van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-

gebieden. 

 

Beoordeling (c) houtopstanden 

In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien. 

 

Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is 

mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, 

insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder 

de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde 

situatie dienen de effecten van stikstofemissie inzichtelijk gemaakt te worden. Dit kan middels 

de AERIUS Calculator. 

(c) Houtopstanden 

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig. 
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Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de 

verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 

vervolgstap. (a) algemene broedvogel en cat. 5 soorten, (j) jaarrond beschermde nesten, cat. 1 

t/m 4 soorten. 
 

Legenda 
 

Soortenbescherming 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee)/ j (ja)/ m (maatregelen) 
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(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort        + +/- 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - - - - - -   

Geschikt habitat Andere soort - +/-  - - - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n n n n n n n m* 

*Aanvullend onderzoek huismus en gierzwaluw is niet noodzakelijk mits verstorende werkzaamheden 

buiten de kwetsbare perioden van de soortgroepen uitgevoerd worden. 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek 

Natura 2000 230 m stikstof AERIUS 

Natuurnetwerk Nederland 230 m geen n.v.t. 

 

Houtopstanden aanwezig kap melding 

Struiken nee nee n.v.t. 

Bomen nee nee n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van houtopstanden in het kader van de 

Wnb. Om negatieve effecten omtrent gebiedsbescherming uit te sluiten, dient vooraf een 

berekening door middel van de AERIUS Calculator uitgevoerd te worden. Tevens dienen de 

werkzaamheden buiten de kwetsbare perioden van de huismus (maart tot en met september) 

en gierzwaluw (midden april tot en met augustus) uitgevoerd te worden. Tot slot dienen er 

enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van de Algemene zorgplicht, 

foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels.  

 

Conclusie 

De ontwikkeling aan de Herenweg 273A is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

Vervolgstappen 

• Mogelijke verstorende werkzaamheden dienen buiten de kwetsbare broedperiode van de 

huismus en de gierzwaluw (maart t/m september) uitgevoerd te worden. 

• De mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen waarborgen. Essentieel is de in- en 

uitvliegroutes voor vleermuizen niet te versperren en spouwmuren niet aantasten. 

• Voor de beoogde ontwikkeling dient rekenkundig inzichtelijk te worden gemaakt of er 

sprake is van een verhoging van stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van 

Natura 2000-gebieden. Dit kan middels de AERIUS calculator. 

 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Algemene zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet 

verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en 

zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn 

hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, 

lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• Voor rugstreeppad dient het terrein gedurende de ontwikkeling ongeschikt gehouden te 

worden (bijv. aanbrengen puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen, egaliseren terrein e.d.) 

en/of ontoegankelijk gemaakt te worden voor de soort gedurende de bouwwerkzaamheden. 

Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 

50 centimeter hoog en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen 

die getroffen zijn om het gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en 

beheerd worden dat ze hun functie ten allen tijden kunnen vervullen. 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 

t/m medio juli). Er zijn nestlocaties van boerenzwaluwen aangetroffen in de loods. Als de 

werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter 

zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op 

aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële nestlocaties buiten 

het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 Aan de woning op Herenweg 273A worden geen werkzaamheden verricht. Echter kunnen 

huismussen en gierzwaluwen van de woning gebruik maken. 
 

 

 
Figuur 2 Twee van de vier boerenzwaluwnestjes in de loods op Herenweg 273a-Lds. 
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Figuur 3 Achter de bedrijfsopstallen is een volière gesitueerd. 

 

 Figuur 4     Achter de bedrijfsopstallen is ook een kippenhok gesitueerd.   
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Bijlage 2 Ecologie rugstreeppad 
 

Herkenning 

De rugstreeppad (Epidalea calamita) is een middelgrote pad met een lengte van ongeveer 4,5 - 7 

cm. De pad heeft vrij korte poten en heeft op de rug een karakteristieke lichtgele lengtestreep. 

Verder is de rug grijsbruin met groenige vlekken en heeft de buik een lichtgrijze kleur met 

grijszwarte vlekken. De ogen zijn geelgroen en hebben een horizontale pupil. Mannetjes zijn in 

de paartijd te onderscheiden van vrouwtjes door een paars/blauwe verkleuring van de keel. 

Gedurende het voortplantingsseizoen is tijdens de kooractiviteiten een typische en harde roep 

te horen die over een afstand van 1 - 3 km is waar te nemen (Creemers & Van Delft, 2009). 

De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 cm lang en zwart van kleur. Oudere larven 

hebben een lichte keelvlek en soms een streep over de rug (Diepenbeek & Creemers, 2006). 
 

 
 

Gedrag 

De rugstreeppad is een typische pionierssoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke 

gunstige omstandigheden. Veranderingen in weersomstandigheden als vocht en temperatuur 

vormen in sterke mate een trigger voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande 

periodes zijn dan ook indicatief. Bij het koloniseren van nieuwe gebieden kunnen jonge 

rugstreeppadden afstanden tot wel 5 km afleggen (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017). 

De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren 

kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct 

door te trekken naar de voortplantingslocaties. De voortplanting vindt plaats in de periode 

april - september met een hoogtepunt rond half april - mei. Het vaststellen van afwezigheid van 

rugstreeppadden kan middels drie gerichte (avond)veldbezoeken in de periode 15 april – juli 

(BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017). 
 

Habitat en verblijfplaatsen 

De geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamische omgeving met 

vergraafbaar zand of fijne grond. De verblijfplaatsen van de soort kunnen worden 

onderverdeeld in voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. De voortplantingshabitat is 

aquatisch en na de voortplanting zijn rugstreeppadden hoofdzakelijk op het land te vinden. Het 

functionele leefgebied bestaat ook uit het gebied tussen deze habitats (migratieroutes). 

De eitjes worden afgezet in veelal tijdelijke, ondiepe en wateren zonder vegetatie, waar weinig 

tot geen sprake is van concurrentie of predatie. Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, 

regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en- en winterlocaties bevinden zich op het land 

in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de rugstreeppad bestaande 

(muizen)holletjes, graaft deze zich in de bodem of kruipt de rugstreeppad onder materialen als: 

stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor de winterhabitat is dat deze 

locatie vorstvrij dient te zijn. 
 

Populatieomvang 

Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale 

populatieomvang en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding 

locaties specifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een gezonde populatie uit minimaal 

100 - 200 dieren bestaat en dat deze in verbinding staat met andere populaties (BIJ12 

Kennisdocument Rugstreeppad, 2017). 

 



 bestemmingsplan Herenweg 273A

Bijlage 5  Stikstofonderzoek 12.08.2021

152  Bijlagen bij de toelichting (vastgesteld)



Betreft: stikstofdepositie
Locatie: Herenweg 273A Egmond aan de Hoef
Datum: 12 augustus 2021
Ecoloog: 06-27564247 
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Aan de Herenweg 273A te Egmond aan de Hoef wordt een bloembollenkwekerij opgeheven, 
Op de locatie van de opstallen worden 5 woningen gebouwd. Voor de gebruiksfase is een be-
rekening van de toename van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden 
noodzakelijk. In onderstaand memo wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.

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

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

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

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

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

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

+ of NOX in 
het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stik-
stof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die 
stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden 
leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aerius ontwikkeld waarmee op eenvoudige 
wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen
en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/
ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De pro-
jecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en kon-
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den worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was
er vergunningsplicht.

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

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

Per 1 juli 2021 is de Wet en besluit stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Volgens 
deze wet is voor de bouwwerkzaamheden geen vergunningplicht meer en is er geen bereke-
ning van de depositie nodig. Om die reden is de berekening van de depositie beperkt tot de 
gebruiksfase. 

Ontwikkeling
Aan de Herenweg 273A te Egmond aan de Hoef staakt het huidige bedrijf. De bedrijfsbebou-
wing bedraagt 3.790 m2, verder staat er ene bedrijfswoning en is het erf verhard. Het bollen-
veld is ongeveer 5,1 ha. De loodsen en de verharding worden verwijderd. De bedrijfswoning 
blijft behouden. Op de locatie worden 5 nieuwe woningen geboerd. 

Nieuwe situatie: 6 woningen (1 bestaande en 5 nieuwe) 
Er worden 5 nieuwe vrijstaande woningen gebouwd. Samen met de bestaande woning zijn 
er in de nieuwe situatie 6 vrijstaande woningen. 

Hiervoor geldt een verkeersgeneratie van 7,8 tot 8,6 voertuigbeweging per woning 
(uitgaande van omgeving buitengebied). Ook hier wordt uitgegaan van het gemiddelde: 8,2. 

De verkeersgeneratie van de nieuwe situatie is daarmee: 8,2 * 6 = 49,2 voertuigbewegingen 
per etmaal. De emissie vanuit de woning blijft gelijk en wordt op 3,2 kg NOX gesteld (bron 
ODHNH).



Uit de berekening blijkt dat vanaf de nieuwe woningen een depositie ontstaat op het Natura 
2000-gebied. Echter deze kan worden gesaldeerd met de bedrijfsgebouwen of de bollen-
grond. Dan blijkt de depositie sterk af te nemen.

Referentie
Voor de verkeersbewegingen wordt, conform het advies van de ODHNH, de norm uit de 
CROW aangehouden, wat neerkomt op 190,56 mvt en 8,2 mvt voor de bedrijfswoning. Voor 
de tractor is gekozen voor een puntbron omdat de feitelijke verkeersbewegingen niet zijn te 
achterhalen. Het gebruik van diesel en andere brandstof is bepaald aan de hand van factu-
ren uit 2019. Het aardgas gebruik voor het bedrijf is 102.324 m3. De norm voor stikstofemis-
sie voor aardgas is 70 mg/Nm3, wat op maximaal 1 kg N per jaar komt. Het verbruik van die-
sel is 10319 l. Voor de diesel is een tractor ingevoerd in Aerius. Voor zowel de aardgas als de 
diesel is uitgegaan van een puntbron (de exacte locatie is niet bekend).

Saldering
Er is sprake van het eindigen van een bollenbedrijf. Op de locatie worden nieuwe woningen 
gebouwd. De depositie vanuit de woningen wordt gesaldeerd tegen de depositie vanuit het 
gestopte agrarisch bedrijf.  

Uit de berekening is duidelijk dat interne saldering mogelijk is en er geen extra depositie 
ontstaat op de Natura 2000-gebieden. 

Conclusie
Er is sprake van verhoging van de depositie, wat door interne saldering (beëindiging bedrijf) 
ongedaan wordt gemaakt. Er is geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig. 

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

Bronnen
• Anonymus (2018b) Toekomstbestendig parkeren. CROW
• Anonymus (2020) Emissieberekening mobiele werktuigen. Factsheet Aerius
• Hulskotte, J.H.J. & R.P. Verbeek (2009) Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op 

machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA). TNO
• Ligterink, N., R. Louman, E. Buskermolen & R. Verbeek (2018) De inzet van bouwma-

chines en de bijbehorende NOX- en CO2-emissies. TNO
• Ligterink, N.E., J.M. de Ruiter, S.N.C. Dellaert, J.H.C. Hulskotte, R.P. Verbeek & W.A. Vonk

(2020) Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, 
binnenvaart en zeevaart. TNO



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 referentie en gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde b.v. Herenweg, - Egmond aan de Hoef

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herenweg RNShZtWHdEKm

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 augustus 2021, 13:25 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 281,99 kg/j 4,32 kg/j -277,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,42 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting referentie - gebruik door ODNHN adviseur (jaartal gecorrigeerd)

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie

gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
referentie

Emissie
referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

werkzaamheden
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 273,44 kg/j

verwarming
Industrie | Overig

- 1,00 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,32 kg/j

Bron 4
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,03 kg/j

Bron 5
Wonen en Werken | Woningen

- 3,20 kg/j

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie

gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,12 kg/j

Bron 2
Wonen en Werken | Woningen

- 3,20 kg/j

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie

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 0,00

* 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.

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie

gebruiksfase
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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

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 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

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

H6410 Blauwgraslanden 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

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 - 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 - 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 - 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,01 0,00 - 0,01

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie
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Schoorlse Duinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 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

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (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.

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie
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Emissie
(per bron)

referentie

Naam werkzaamheden
Locatie (X,Y) 105251, 515790
NOx 273,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE I, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
1999 (Diesel)

tractor 10.319 200 7,0 NOx
NH3

273,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam verwarming
Locatie (X,Y) 105251, 515790
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1,00 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 105250, 515668
NOx 2,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 99,4 / etmaal NOx
NH3

2,32 kg/j
< 1 kg/j

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 105341, 515839
NOx 2,03 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 99,4 / etmaal NOx
NH3

2,03 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 105255, 515795
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,20 kg/j
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Emissie
(per bron)

gebruiksfase

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 105253, 515673
NOx 1,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

1,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 105255, 515795
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,20 kg/j

RNShZtWHdEKm (12 augustus 2021)Resultaten referentie
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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_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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datum 12-10-2020
dossiercode    20201012-12-24481

Project: Het Polleveld
Gemeente: Bergen (NH.)
Aanvrager: Hugo Misset
Organisatie: AgROM

Geachte heer/mevrouw Hugo Misset,

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

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

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



uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

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

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

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

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de
basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater.
Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde
oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

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

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

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

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

www.dewatertoets.nl
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding  

Aanleiding voor de voorliggende m.e.r. beoordelingsnotitie is de voorgenomen sloop van 

3.790 m² bedrijfsbebouwing en de bouw van 5 nieuwe woningen op het perceel aan de 

Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen (NH). Voor deze ontwikkeling 

is een bestemmingsplan opgesteld. In het kader van dit bestemmingsplan moet worden 

onderzocht of de voorgenomen ontwikkeling “belangrijke nadelige gevolgen” voor het milieu 

heeft. In de voorliggende m.e.r. beoordelingsnotitie wordt dit onderzocht. 

 
Op de onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven. 

 
 
Afbeelding: plangebied bestemmingsplan  

1.2. Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling? 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 

vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan 

een plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingplan of vergunning. De 

wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgesteld in de Wet Milieubeheer en in het 

besluit m.e.r.  
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Artikel 7.2 Wet milieubeheer (toets aan bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 

 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of sprake is van negatieve 

effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient een m.e.r.-

procedure (C-lijst), een m.e.r.- beoordelingsprocedure (D-lijst) of een vormvrije m.e.r.-

beoordelingsprocedure uitgevoerd te worden. Deze omvang van een ontwikkeling staat 

beschreven in het Besluit m.e.r. in bijlage C en D, onder de kolom 'drempelwaarde'.  

 

De voorgenomen bouw van woningen aan de Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef 

valt onder categorie D 11.2 “De aanleg, wijziging of uitbreiding van stedelijke 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen”. De 

omschrijving van de drempelwaarden behoren bij deze categorie is opgenomen in 

onderstaande tabel. 

Voor deze categorie D 11.2 activiteit uit de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een 

ondergrens voor een m.e.r.-beoordelingsplicht. De oppervlakte van het perceel aan de 

Herenweg 273A bedraagt minder dan 100 hectare, binnen het plangebied worden minder 

dan 2.000 woningen gerealiseerd (maximaal 5) en minder dan 200.000 m² 

bedrijfsvloeroppervlakte (namelijk 0 m²) gerealiseerd. Dit betekent dat er in dit geval geen 

m.e.r.-beoordeling, maar een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd dient te worden. 

 
Artikel 7.2A Wet milieubeheer (toets passende beoordeling Wet Natuurbescherming) 

 

Een m.e.r.-plicht is aan de orde als significant negatieve effecten op Natura2000-gebieden 

door het voornemen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, en het voornemen 

mogelijk wordt gemaakt in een bestuursrechtelijk of wettelijk voorgeschreven kaderstellend 

plan. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is: het Noord Hollands Duinreservaat en ligt 

op een afstand van 250 meter ten westen van het plangebied. Vanwege de aard van de 

voorgenomen plannen zijn er geen negatieve effecten te verwachten van de 

werkzaamheden op Natura 2000-gebieden. Uit het stikstofonderzoek is gebleken dat er 

interne saldering kan worden toegepast. Daarmee is geen passende beoordeling nodig en 

is er geen sprake van een m.e.r. plicht. 
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1.3. Criteria voor het toetsen van activiteiten in een vormvrije m.e.r-beoordeling 

De toets wordt gedaan op basis van dezelfde criteria die ook gelden bij een m.e.r.-

beoordeling. Deze beoordeling is dus gekoppeld aan de richtlijnen in bijlage III van de 

Europese Richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie criteria met 

uitgangspunten per criterium benoemd: kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit 

en kenmerken van het potentiële effect, zie onderstaande tabel: 

 
 

1.4. Leeswijzer 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is de plaats van de activiteit en de 

kenmerken van de activiteit (aard en omvang, wijze van aanleg) beschreven. In hoofdstuk 

zijn de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit beschreven. In hoofdstuk 4 

wordt afgesloten met conclusies.  

  



Pagina 6 

 

HOOFDSTUK 2. PLAATS EN KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT 

2.1. Plaats van de activiteit 

De projectlocatie bevindt zich aan de Herenweg 273a; dit perceel is direct ten noorden van 

de bebouwde kern van Egmond aan den Hoef gesitueerd en maakt deel uit van de 

gemeente Bergen. De Herenweg (tevens N511) verbindt in noord-zuidelijke richting onder 

andere de kern Wimmenum met Egmond aan den Hoef. De N511 sluit ten zuiden van 

Egmond aan den Hoef aan op de N512 richting Alkmaar.

 
 

Het plangebied is in de huidige situatie vrijwel volledig bebouwd en verhard.  

2.2. Kenmerken van de activiteit  

Bij de herontwikkeling van het perceel Herenweg 273A worden 5 nieuwe woningen 

gerealiseerd ter plaatse van de huidige bedrijfsbebouwing. Daarnaast voorziet het plan in 

de realisatie van een ontsluitingsstraat, parkeervoorzieningen, groen en bij de woning 

behorende tuinen.  

 

Bij de kenmerken van de activiteit, de realisatie van 5 woningen aan de Herenweg 273A, 

dient het volgende in overweging te worden genomen bij de beantwoording van de vraag of 

sprake kan zijn van aanzienlijke negatieve milieugevolgen: 

- de omvang van het project; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

- de productie van afvalstoffen; 

- verontreiniging en hinder en risico van ongevallen. 
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De omvang van de ontwikkelingen in het plangebied is, gerelateerd aan de omgeving, niet 

zodanig dat sprake is van een bijzondere omstandigheid en belangrijke negatieve 

milieugevolgen. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de productie van afvalstoffen 

leidt ook niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De kwaliteit van de 

gebouwde voorzieningen zal voldoen aan het wettelijke kader van het Bouwbesluit en bij de 

aanleg van de openbare ruimte wordt uitgegaan van duurzame materialen. 

Ook ten aanzien van de twee laatste aspecten ‘verontreiniging en hinder’ en ‘risico van 

ongevallen’ zijn geen bijzondere omstandigheden aan te wijzen die belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De bouw van de nieuwe woningen op zich leidt 

gerelateerd aan de gangbare bouwen aanlegprocessen, niet tot ernstige verontreiniging of 

hinder dan wel risico van ongevallen. Er is in dit opzicht dan ook geen sprake van 

belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu. Vastgesteld kan worden dat de bouw van 

de 5 nieuwe woningen aan de Herenweg 273A gezien de kenmerken ervan, geen 

belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu heeft. 

2.3. Cumulatie met andere projecten 

De sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen en de bouw van 5 nieuwe woningen aan de 

Herenweg 273A betreft een particulier initiatief en maakt geen onderdeel uit van een 

grotere (woningbouw)ontwikkeling. Cumulatie met andere projecten is niet aan de orde.  
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HOOFDSTUK 3. KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT  

3.1. Verkeer en parkeren  

Verkeersintensiteiten 

 

In de huidige situatie is sprake van een bloembollenkwekerij annex tulpenbroeierij met een 

bebouwd oppervlak van circa 3.790 m2 met een bijbehorende bedrijfswoning. Op grond 

van de kengetallen van het CROW moet voor een bedrijf (arbeidsintensief, 

bezoekersextensief) in het buitengebied uit worden gegaan van 9,1 tot 10,9 

voertuigbewegingen per 100 m2 per etmaal. De verkeersgeneratie van de huidige situatie 

bedraagt 344 tot 413 voertuigbewegingen per etmaal. Voor de bedrijfswoning moet worden 

uitgegaan van 7,8 tot 8,6 voertuigbeweging per etmaal. De verkeersgeneratie van de 

huidige situatie is daarmee 352 tot 421 voertuigbewegingen. 

 

Voor de nieuwe situatie wordt uitgegaan van 5 nieuwe woningen en het omzetten van de 

bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning. De verkeersgeneratie van (dure) 

vrijstaande woningen in het buitengebied bedraagt conform de kengetallen van het CROW 

7,8 tot 8,6 voertuigbewegingen per woning per etmaal. De verkeersgeneratie van de 

nieuwe situatie is 47 tot 52 voertuigbewegingen. Vastgesteld kan worden dat de nieuwe 

situatie zorgt voor een afname van het aantal verkeersbewegingen. Verkeerskundige 

knelpunten worden niet verwacht. 

 

Parkeren 

 

Voor de (dure) woningen in het buitengebied geldt conform het gemeentelijk parkeerbeleid 

een norm van 2,1 parkeerplaats per woning (omgeving weinig stedelijk), inclusief 0,3 

parkeerplaats voor bezoekers. Op basis van deze norm wordt de parkeereis bepaald die 

gerealiseerd moet worden. Voor het toevoegen van de 5 woningen zijn 10,5 (afgerond 11) 

parkeerplaatsen op eigen terrein nodig. Op het perceel Herenweg 273A is voldoende 

ruimte om dit aantal te realiseren. Voor de bedrijfswoning die wordt omgezet naar een 

burgerwoning is ook voldoende plek op eigen terrein voor parkeergelegenheid.  

 

Conclusie 

 

De realisatie van 5 woningen aan de Herenweg 273A leidt tot minder verkeersbeweging op 

de omliggende wegen, er zijn geen verkeerskundige knelpunten te verwachten. In het 

plangebied worden voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd conform het gemeentelijk 

parkeerbeleid. Er wordt geconcludeerd dat er ten aanzien van het aspect verkeer en 

parkeren geen belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu verwacht worden. 
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3.2. Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder moet bij nieuwe geluidsgevoelige functies binnen 

geluidszones van wegen, spoorwegtrajecten en industrieterreinen worden getoetst aan de 

voorkeurgrenswaarde of de heersende waarde. Voor de Herenweg geldt een 

maximumsnelheid van 60 km/u. Deze weg is op grond van de Wet geluidhinder gezoneerd. 

Omdat er nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) worden gerealiseerd is 

akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

 

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Herenweg bedraagt ten hoogste 53 dB 

op de gevels van de nieuwe woningen. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van 1 

woning overschreden. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht en stuiten op 

bezwaren van stedenbouwkundig, planologische en verkeerskundige aard. Voor de nieuwe 

woning zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld. 

 

De functie wonen is geen functie die veel geluid produceert en daarmee van invloed zal zijn 

op de omgeving. Ten aanzien van het aspect geluid worden geen belangrijk nadelige 

gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.3. Luchtkwaliteit  

Kader  

 

In de Wet Milieubeheer (Wm) zijn de belangrijkste wet- en regelgeving voor het 

milieuaspect luchtkwaliteit vastgelegd. Een bestuursorgaan kan een besluit, dat gevolgen 

heeft voor de luchtkwaliteit nemen wanneer aan één of meer van de grondslagen wordt 

voldaan genoemd in artikel 5.16 van de Wm. De concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn 

stof (PM10) zijn maatgevend voor de beoordeling van de luchtkwaliteit. In het ‘Besluit niet in 

betekende mate bijdragen’ is bepaald dat een project ‘niet in betekende mate’ kan 

bijdragen aan de luchtkwaliteit. Indien dit het geval is dan hoeft er geen toetsing aan de 

grenswaarden plaats te vinden. Daarbij is de grens gesteld op een toename van de 

concentratie stikstofdioxide en fijn stof van maximaal 3% als gevolg van de nieuwe 

ontwikkeling. Bij een bouwprogramma van maximaal 1.500 woningen of 100.000 m2 

kantoren (bij één ontsluitingsweg) of een combinatie van beiden is er sprake van ‘niet in 

betekende mate’ bijdragen. 

 

Situatie Herenweg 273A 

 

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de effecten van de 

voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit. Aan de hand van de NIBM-tool is 

vastgesteld dat er gelet op het programma (5 nieuwe woningen) geen sprake zal zijn van 

een project dat “in betekenende mate” bijdraagt aan de concentraties.  

 

Conclusie 

 

De realisatie van 5 woningen aan de Herenweg 273A leidt niet tot overschrijding van de 

grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit worden 

geen belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 
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3.4. Externe veiligheid  

Kader  

 

Externe veiligheid gaat als milieuthema in op de kans en de bijbehorende effecten van een 

calamiteit met gevaarlijke stoffen. Hierbij kan het gaan om opgeslagen stoffen bij onder 

andere bedrijven en LPG-tankstations, maar ook stoffen die worden getransporteerd over 

de weg, het water, per spoor of door buisleidingen en luchthavens. Voor inrichtingen is het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen 

is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en voor transport het Besluit externe 

veiligheid transportroutes (Bevt). Daarnaast staan binnen het beleidskader voor externe 

veiligheid twee kernbegrippen centraal: plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Deze 

begrippen tonen onderlinge samenhang maar hebben ook wezenlijke verschillen. 

 
Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 

gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Dit wordt weergeven met een contour, 

die aangeeft tot waar het risico groter is dan 1 op een miljoen (10-6) per jaar om te komen 

te overlijden als een fictief persoon het hele jaar zich binnen deze contour bevindt. Binnen 

deze contour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojecteerd. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep of 

slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Voor het berekenen van de hoogte wordt 

gekeken hoeveel mensen op welke afstand tot de risicobron er aanwezig zijn binnen het 

invloedgebied van de risicobron. Het invloedgebied is een contour vanaf de risicobron, die 

aangeeft tot waar 1% van de mensen komt te overlijden bij een calamiteit. Voor het GR 

geldt geen harde normering. Het bevoegd gezag bepaalt of de kans op een ongeval en het 

potentieel aan slachtoffers voor haar acceptabel is. In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een 

verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze 

verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag het groepsrisico te onderbouwen en te 

verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan het groepsrisico in de betreffende 

situatie aanvaardbaar wordt geacht, bijvoorbeeld door maatregelen die de zelfredzaamheid 

bij ongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen bevorderen. 

 

Herenweg 273A 

 

De planlocatie Herenweg 273A ligt buiten de invloedssfeer van hoofdtransportleidingen 

gas, transportroutes van gevaarlijke stoffen en inrichtingen die vallen onder de werking van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  

 

Conclusie 

 

De realisatie van 5 woningen aan de Herenweg 273A leidt niet tot overschrijding van de 

grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en niet tot een toename van het groepsrisico 

(oriënterende waarde). Ten aanzien van het aspect externe veiligheid worden geen 

belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 
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3.5. Bodem  

Kader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van 

een ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het 

plangebied. Bij functiewijziging dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 

voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of sprake is van een 

saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient 

te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te 

worden gerealiseerd. 

 

Situatie Herenweg 273A 

 

Van de locatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De bovengrond is licht 

verontreinigd met som Drins. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik. Het grondwater 

is schoon. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit geschikt is om op te 

bouwen en te wonen en geen belemmering vormt voor het afgeven van een 

Omgevingsvergunning bouwen. 
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Conclusie  

 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

voldoende is voor het toekomstige gebruik als woongebied. Ten aanzien van het aspect 

bodem worden geen belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.6. Water 

Kader 

 

De ‘watertoets’ is een instrument dat op een expliciete en evenwichtige wijze de 

waterhuishoudkundige belangen laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en 

besluiten. De watertoets wordt niet achteraf uitgevoerd maar wordt in een zo vroeg mogelijk 

stadium meegenomen in het proces. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige 

situatie en worden eventuele knelpunten en oplossingen aangedragen. Toekomstige 

ontwikkelingen moeten voldoen aan de waterbergingsnormen. Herinrichting, stedelijke 

vernieuwing of nieuwbouw moeten daarbij alle mogelijk kansen voor het bergen van extra 

water benutten. Indien verhard oppervlak toeneemt bij een ontwikkeling dan moet daarvoor 

extra waterberging worden gerealiseerd. 

 
Situatie Herenweg 273A 

 

Conform het beleid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geldt bij een 

toename van het verhard oppervlak met meer dan 2.000 m² een vergunningsplicht, waarbij 

per geval beoordeeld wordt hoeveel compensatie nodig is.  

Voor de Herenweg 273A wordt uitgegaan van het slopen van de bestaande 

bedrijfsbebouwing (3.790 m2) en bedrijfserven en het bouwen van 5 vrijstaande woningen 

met bijbehorende tuinen en ontsluitingserven. De omvang van de bebouwing/verharding zal 

in de nieuwe situatie minder zijn dan de bestaande situatie, compensatie in de vorm van 

nieuw open water is niet aan de orde. Op en rond het perceel aan de Herenweg zijn geen 

waterkeringen die beperkingen kunnen opleggen aan de voorgenomen ontwikkeling.   

 

Conclusie 

 

De realisatie van woningen aan de Herenweg 273A leidt tot een afname van de bebouwde 

en verharde oppervlakte ten opzichte van de huidige situatie. Ten aanzien van het aspect 

water worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.7. Ecologie  

Kader 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen moeten worden 

getoetst aan de eisen die ervoor zorgen dat er geen verstoring plaatsvindt van Natura 

2000-gebieden. Verder regelt de wet soorten bescherming en de bescherming van 

houtopstanden. Naast de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Dit 

betreft het 'Natuurnetwerk Nederland’ (NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 

het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro). 
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Situatie Herenweg 

 

In het ecologisch onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Soortenbescherming: de planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor 

beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene 

zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke 

niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet 

natuurbescherming. 

- Gebiedsbescherming: de planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 

2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland. Gelet op de aard van de 

werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie zijn de effecten 

van stikstofemissie inzichtelijk gemaakt.  

- Houtopstanden: op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig. 

 

In het stikstofonderzoek is geconcludeerd in de gebruiksfase niet tot nadelige effecten van 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden leidt. Uit de berekening volgt dat er tijdens de 

bouwfase een verhoogde depositie is op de Natura 2000-gebieden. Er is sprake van het 

eindigen van een bollenbedrijf. Als rekening wordt gehouden met de emissie vanaf de 

bollengrond (4819 Kg N/j) geeft de interne saldering een duidelijke verlaging van de 

depositie op het Noordhollands Duinreservaat. Er is sprake van verhoging van de depositie. 

Er is een vergunning van de Wet natuurbescherming nodig. Voor de vergunning wordt een 

beroep gedaan op de ontwikkelingsruimte voor woningbouw. 

 

Conclusie 

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt met inachtneming van bovengenoemde maatregelen, 

niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000, NNN-gebieden). 

Ten aanzien van het aspect ecologie worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu verwacht. 

3.8. Archeologie en cultuurhistorie 

Kader 

 

De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het 

Europese verdrag van Valletta in 1992, een verdrag over behoud en beheer van het 

archeologische erfgoed, hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te 

beschermen. Met ingang van 1 september 2007 is het Verdrag van Valletta 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door middel van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz), waardoor het verdrag een juridisch fundament 

kreeg.  

 

Archeologische waardenkaart 

 

Conform de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart van de gemeente Bergen 

kent het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde. Voor deze 

verwachtingswaarde geldt conform het archeologiebeleid van de gemeente Bergen een 
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onderzoekseis wanneer de ontwikkeling betrekking heeft op een plangebied van 2.500 m² 

of groter én bodemingrepen dieper dan 40 cm onder maaiveld. Het voornemen gaat uit van 

het slopen van de bestaande bedrijfsbebouwing en de bouw van 5 nieuwe woningen. De 

oppervlakte van de 5 nieuwe woningen is ruim minder dan 2.500 m2, zodat voor dit 

bouwproject nader archeologisch onderzoek niet nodig is. In het archeologische beleid is 

bepaald dat, indien geen onderzoek moet worden uitgevoerd omdat beneden de 

onderzoeksgrens wordt gebleven, de dubbelbestemming "Waarde - archeologie" van het 

bestemmingsplan onverminderd van kracht blijft. In het bestemmingsplan is deze 

dubbelbestemming opgenomen. 

 

Conclusie 

 

Het plangebied Herenweg 273A heeft conform het gemeentelijk archeologiebeleid een lage 

archeologische verwachting (4e categorie). Nader onderzoek wordt niet nodig geacht. Ten 

aanzien van het aspect archeologie en cultuurhistorie worden geen belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu verwacht. 
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3.9. Spuitzones 

Het perceel aan de noord- en westzijde is in de huidige situatie in gebruik als agrarisch 

perceel waar bollen worden gekweekt. De provincie Noord-Holland heeft in augustus 2020 

dit perceel aangekocht met de doelstelling om het gebied te transformeren naar een 

natuurgebied waarbij de bollenteelt wordt gestaakt. Deze natuurontwikkeling zal na de 

oogst van de hyacintenbollen (medio 2021) wordt opgestart, ruim voordat de eerste 

woningen zullen worden opgeleverd.  

 

Het realiseren van de woningen leidt tot een kleiner gebied waar gespoten wordt. Dit heeft 

een gunstig effect op het milieu.  
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIE  

Voor de Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen NH) wordt de sloop 

van 3.790 m2 bedrijfsbebouwing en de bouw van 5 nieuwe woningen met bijbehorende 

tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en ontsluitingserven voorzien. De 

bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.  

 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de effecten van de voorgenomen ontwikkeling 

lokaal optreden. Wezenlijke cumulatieve effecten met andere ruimtelijke ontwikkelingen zijn 

niet te verwachten. Voor de voorgenomen activiteit geldt dat wanneer wordt voldaan aan de 

gestelde eisen en maatregelen er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht 

worden. Er is dan ook geen aanleiding om een m.e.r.-procedure te voeren voor deze 

ontwikkeling. 
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Zaaknummer: 20z0002312 
Besluit E  uitgaand Ja M.e.r.-beoordelingsbesluit Bergerweg 125 
Het opbasis van de aanmeldnotitie nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de voorgenomen ontwikkeling op de locatie 
Bergerweg 125 te Bergen. 
 

M.e.r.-beoordelingsbesluit Herenweg 273 A in Egmond aan den Hoef  
 
 
De voorgenomen ontwikkeling op de locatie Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef voorziet in 
de realisatie van een stedelijk ontwikkelingsproject en een besluit betreft als bedoeld in kolom 4 
van bijlage D bij het Besluit m.e.r. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpplan dient 
daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit. te worden genomen. Het college is op grond van artikel 
7.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer bevoegd om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.  
 
Bij een te verrichten (vormvrije) m.e.r.-beoordeling dient in acht te worden genomen dat deze 
beoordeling dient te voorzien in een toereikende integrale beoordeling van de mogelijke nadelige 
gevolgen van het project voor het milieu in relatie tot de criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. 
 
Door de initiatiefnemer is in de aangeleverde aanmeldnotitie een als hierboven beschreven 
integrale beoordeling gemaakt. Uit de daaropvolgende ambtelijke toetsing blijkt dat de relevante 
criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn afdoende zijn geadresseerd en dat voor zover van 
toepassing de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te vermijden of te voorkomen afdoende zijn gewaarborgd. Hiermee is voldoende 
aannemelijke gemaakt is dat volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling in de 
vervolgprocedure en dat aldus geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden. De kennisgeving 
van dit besluit dient overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 7.17, vijfde lid, aanhef en onder a, 
van de Wet milieubeheer te geschieden in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen en 
in de Staatscourant. 
 
 

b e s l u i t : 
 
Dat voor de voorgenomen ontwikkeling op de locatie Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef 
geen m.e.r.-procedure behoeft te worden doorlopen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
het college van Bergen NH op 1 december 2020  

 

 

 

mr. M.N. (Martijn) Schroor drs. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
1  
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Ontwerpbesluit Vaststelling hogere grenswaarde voor geluidbelasting van het wegverkeerslawaai. 

 
Burgemeester en wethouders van Bergen; 
 
gelezen het ontwerp bestemmingsplan Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef waarin de 
agrarische bestemming op het perceel Herenweg 273A vervangen wordt door een woonbestemming. 
De bedrijfsbebouwing op dit perceel wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden vijf woningen 
gebouwd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden en krijgt een woonbestemming.   
Een van de nieuw te bouwen woningen, de woning (stolp aan de Herenweg), is gelegen aan een weg 
waar een geluidsbelasting ontstaat als gevolg van wegverkeerslawaai die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde zoals vastgelegd in de Wet Geluidhinder van 48 dB(A); 
  
overwegende, dat maatregelen aan de bron het aanpassen van het wegdek niet het gewenste 
resultaat oplevert, omdat dit nog steeds tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal 
leiden. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op bezwaren van 
verkeerskundige aard. Het aanpassen van de snelheid naar een 30 km zone is tevens vanuit 
verkeerskundig oogpunt onwenselijk. De Herenweg is een doorgaande provinciale weg buiten de 
bebouwde kom met een snelheid van 60 km/uur. Het treffen van overdrachtsmaatregelen zoals het 
plaatsen van een scherm is vanuit financieel oogpunt niet rendabel. Tevens geldt dat het vanwege de 
ontsluiting van het plangebied op de Herenweg niet mogelijk is om een voldoende effectieve 
afscherming te realiseren die stedenbouwkundig en verkeerskundig gewenst is;  
 
overwegende dat bij het ontwerp van de woning aan de Herenweg rekening gehouden moet worden 
met de gevelbelasting als gevolg van de Herenweg. Tijdens de ontwerpfase en voor de 
bouwaanvraag dient een bouwakoestisch onderzoek aan te tonen hoe aan de grenswaarde voor het 
binnenniveau voldaan gaat worden. De woning moet voldoen aan het in het Bouwbesluit 2012 
vastgestelde binnenniveau van 33 dB; 
 
overwegende dat bij een gecumuleerde gevelbelasting van ten hoogste 58 dB een maximale 
gevelwering nodig is van 25 dB. De minimumeis uit het Bouwbesluit is 20 dB. Dit betekent dat een 
aanvullende gevelwering van nog eens 5 dB benodigd is om aan de grenswaarde voor het 
binnenniveau te kunnen voldoen;   
 
gelet op artikel 85, eerste lid van de Wet geluidhinder, waarin is bepaald dat voor een woning in 
buitenstedelijk gebied een hogere waarde mag worden vastgesteld dan de geluidbelasting genoemd 
krachtens artikel 83 lid 1 Wet geluidhinder tot een waarde van ten hoogste 53 dB; 
 
besluiten: 
 
gelet op voorgaande overwegingen: 
 
vast te stellen een geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woning (stolp) aan de 
Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef, kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie E, nummers 
1079 en 1883 van ten hoogste 

 53 dB 
 
de bovengenoemde ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarde: 

 
er dienen aan de gevels van de nieuwe woning (stolp) aan de Herenweg 273A zodanige maatregelen 
te worden genomen dat het geluidsniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de woning voldoet aan 
de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen ten aanzien van het binnenniveau. 
 
 



 
 
Burgemeester en wethouders van Bergen 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor drs. J.P. (Peter) Rehwinkel 
Secretaris Burgemeester 
1  
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Samenvatting 

In opdracht van AgROM heeft Transect b.v. in januari 2021 een archeologisch bureauonderzoek (BO) 

uitgevoerd in een plangebied aan de Herenweg 237A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De 

aanleiding van het onderzoek is de herontwikkeling van het terrein, waarbij de bestaande 

bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. In het kader van de 

herontwikkeling wordt een bestemmingsplan opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van 

een Archeologisch Bureauonderzoek (BO). Het doel van dit onderzoek is het specificeren van de 

archeologische verwachting van het plangebied. 

 

Het plangebied bevindt zich op een strandwal die is afgedekt met Oude en mogelijk (restanten van) 

ook Jonge Duinen. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor de strandwallen en bijbehorende 

Oude Duinen een hoge archeologische verwachting op archeologische vondsten en/of sporen die 

dateren uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen, voor zover de bodem intact is. In de omgeving 

van het plangebied zijn meerdere overstoven niveaus aangetroffen die potentieel bewoonbaar zijn 

geweest. Verder zijn in de omgeving van het plangebied zijn vondsten uit de Romeinse Tijd en Late-

Middeleeuwen bekend, die laten zien dat de omgeving van het plangebied in die tijd in gebruik was bij 

de mens. Ook is in de omgeving van het plangebied een akkercomplex uit de Late-Middeleeuwen 

aanwezig.  

 

Nederzettingen uit de Nieuwe Tijd worden op basis van het ontbreken van bebouwing op historische 

kaarten vanaf 1665 niet in het plangebied verwacht. Wel maakte het plangebied deel uit van de 

Atlantikwall, maar op luchtfoto’s uit 1945 zijn geen militaire structuren in uit de Tweede Wereldoorlog 

in het plangebied zichtbaar. De archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd is dus laag.  

 

Bovenstaande archeologische verwachting is mede afhankelijk van de mate van intactheid van de 

bodem. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem onder het bedrijfspand tot 0,7 à 1,3 m –

Mv te zijn geroerd. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem in de rest van het plangebied 

te zijn verstoord tot 0,5 à 1 m –Mv door landbouwwerkzaamheden en/of egaliseringswerkzaamheden. 

Met zekerheid valt dit op basis van milieukundige boringen echter niet vast te stellen, daar zijn 

archeologische boringen voor nodig. Onder het vermoedelijk vergraven pakket kunnen nog 

archeologische resten en/of sporen aanwezig zijn.  

 

Advies 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging die de sloop van 

het bedrijfspand en nieuwbouw van vijf woningen mogelijk moet maken. Mogelijk worden de nieuwe 

woningen onderkelderd. Op basis van het bureauonderzoek wordt geadviseerd om een 

dubbelbestemming archeologie voor het gehele plangebied op te nemen. Het is aan de gemeente om 

hieraan een passende onderzoeksgrens te koppelen. 

 

Indien met de voorgenomen werkzaamheden de voorgestelde onderzoeksgrens overschreden wordt, 

zal nader archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Geadviseerd wordt om in dat geval een 

verkennend booronderzoek uit te voeren op de daadwerkelijk te verstoren locaties. Het doel van het 

verkennende booronderzoek is om de bodemopbouw en mate van intactheid van de bodem vast te 

stellen. Op basis van de resultaten van het verkennende booronderzoek kan het archeologische 

verwachtingsmodel worden getoetst en waar mogelijk worden bijgesteld. 

 

 

Overijsselhaven 127 

3433 PH  Nieuwegein 

 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 



 
 

Kanttekening 

Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het rapport zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Bergen) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van AgROM heeft Transect b.v.1 in januari 2021 een archeologisch bureauonderzoek (BO) 

uitgevoerd in een plangebied aan de Herenweg 237A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De 

aanleiding van het onderzoek is de herontwikkeling van het terrein, waarbij de bestaande 

bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. In het kader van de 

herontwikkeling wordt een bestemmingsplan opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van 

een Archeologisch Bureauonderzoek (BO). Het doel van dit onderzoek is het specificeren van de 

archeologische verwachting van het plangebied. 

 

  

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

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

Om de archeologische waarde van het plangebied te kunnen bepalen is een bureauonderzoek (BO) 

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

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

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

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. 

 

Het resultaat van het archeologisch bureauonderzoek is een rapport met een conclusie voor wat 

betreft het risico dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden 

verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Aan de hand hiervan wordt een advies 

voor eventuele vervolgstappen geformuleerd. Met het rapport kan de bevoegde overheid een 

beslissing nemen in het kader van de vergunningverlening. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens 

over de aan- of afwezigheid, diepteligging, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en 

(relatieve) kwaliteit van archeologische waarden.  

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). In dit kader is onder andere het centraal Archeologisch 

Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin 

de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische 

informatie is verkregen uit diverse voorhanden historische kaarten. Om inzicht te krijgen in de opbouw 

en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geomorfologisch 

kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie uit 

achtergrondliteratuur. Amateurs en het bouwarchief zijn niet geraadpleegd. Een volledig overzicht van 

de geraadpleegde bronnen is opgenomen in hoofdstuk 11. 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Egmond aan den Hoef 

Toponiem Herenweg 273A 

Gemeente Bergen 

Provincie Noord-Holland  

Kaartblad 19A 

Perceelnummer(s) EMD02, sectie E, nummer 1138 (gedeeltelijk), 1080 (gedeeltelijk), 

1079, 1078 

Centrumcoördinaat 105.251/515.786 

Oppervlakte plangebied Circa 7600 m2 

 

 

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

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

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

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

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

 

Het plangebied bevindt zich aan de Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De 

Herenweg staat ook bekend als de N511. Het plangebied beslaat het bestaande agrarische 

bedrijfsgebouw en woning en een stuk van de achtergelegen akker. De kadastrale nummers van de 

percelen zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De grenzen van het plangebied bestaan uit de 

begrenzing van het gebied waarvoor een bestemmingsplan wordt opgesteld. Aan de zuid- en oostzijde 

komen deze grenzen overeen met de kadastrale grenzen met de aangrenzende percelen, maar aan de 

noord- en westzijde niet. De gronden zijn in eigendom van de initiatiefnemer. De totale oppervlakte 

van het plangebied bedraagt ongeveer 7600 m2. Hiervan is ongeveer 3800 m2 bebouwd. In de 

bedrijfspanden ligt een betonvloer (Groot, 2020). De rest van het terrein is in gebruik als tuin, verhard 

erf (stelconplaten) en akker. De ligging van het plangebied is weergeven in figuur 1 en bijlage 2.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart. Bron topografische kaart: 

www.pdok.nl. 
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4. Consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Sloop en nieuwbouw 

Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte Circa 7400 m2 

Verstoringsdiepte Onbekend, mogelijk tot circa 3 m -Mv 

 

 

Het bestaande bedrijfspand van ongeveer 3640 m2 zal worden gesloopt. Daarna zullen vijf nieuwe 

woningen worden gerealiseerd met bijbehorende tuinen en ontsluiting. Het totale oppervlak van de 

vijf nieuwe woningen beslaat ongeveer 1093 m2. De funderingsdiepte voor de woningen is nog niet 

bekend. Mogelijk komen kelders onder de nieuwbouw. Ook zal een toegangsweg worden aangelegd 

en zullen nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Details hieromtrent zijn nog niet bekend. 

 

De bestaande bedrijfswoning aan de Herenweg 273A zal behouden blijven en van functie wijzigen van 

bedrijfswoning naar burgerwoning. 

 

Omdat bijna het gehele plangebied opnieuw wordt ingericht, wordt vooralsnog uitgegaan van een 

verstoringsoppervlakte van 7400 m2. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Opstellen bestemmingsplan 

Beleidskader Erfgoednota gemeente Bergen (2013) 

Onderzoeksgrens Groter dan 2500 m2 en dieper dan +6 m NAP 

 

 

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

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

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

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

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

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

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 is het behoud en beheer 

van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in 

de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar verwachting) in 

2022 in werking zal treden. 

Het archeologische beleid inzake het plangebied is opgenomen in de Archeologie Nota Bergen (2013). 

Op de bijbehorende beleidsadvieskaart valt het plangebied in een zone waarbij initiatieven waarbij 

bodemingrepen niet dieper reiken dan +6 m NAP en kleiner zijn dan 2500 m2 worden vrijgesteld van 

archeologisch onderzoek. Met de voorgenomen ingrepen wordt deze onderzoeksgrens overschreden, 

waardoor een archeologische onderbouwing voor het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk is.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Laagpakket van Walcheren op Laagpakket van 

Schoorl/Zandvoort; zeeklei op duin- en strandzand 

Geomorfologie Bebouwing en vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie 

van duinen of strandwallen 

Maaiveldhoogte +2,9 tot +3,6 m NAP 

Bodem Lage enkeerdgronden 

Grondwatertrap II* 

 

 

Landschap 

Egmond aan den Hoef maakt deel uit van het Hollands kustgebied (Stouthamer et al., 2015). Dit 

gebied omvat het huidige strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde van het 

strand voorkomen. Het ontstaan van dit gebied hangt samen met de zeespiegelstijgingen, die reeds 

vanaf het begin van het Holoceen (circa 10000 jaar geleden) het gebied sterk hebben beïnvloed. Vanaf 

toen stond het kustgebied onder invloed van een sterke zeespiegelstijging. De kust bestond uit een 

lagune die werd afgeschermd van de zee door een serie zandbanken en -platen. Tussen deze banken 

en platen lagen een aantal zeegaten: getijdegeulen waardoor zeewater de lagune in kon stromen. 

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

geleidelijk landinwaarts verplaatst (Berendsen, 2005). 

 

Dit stopte toen vanaf circa 5000 jaar gelegen de stijging van de zeespiegel in snelheid afnam. Hierdoor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duinen wordt gerekend (Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; Van der Valk, 1996; thans het Laagpakket 

van Zandvoort binnen de Formatie van Naaldwijk; van Heeringen et al., 2017). Doordat het 

grondwater landinwaarts met de zeespiegel mee steeg, trad in de strandvlaktes tussen de 

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

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

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

zand aangevoerd naar het kustgebied (Late-IJzertijd). De afgenomen aanvoer leidde in combinatie met 

golfwerking en getijdewerking ertoe dat delen van de kust en de rivierdelta’s die voor de kust in zee 

uitstaken werden geërodeerd. Het zand, dat bij deze erosie vrijkwam, kwam en op het strand terecht 

kwam, verstoof en leidde tot de vorming van de zogenaamde Jonge Duinen (Zagwijn en Van 

Staalduinen, 1975; thans het Laagpakket van Schoorl binnen de Formatie van Naaldwijk; De Mulder et 

al., 2003). De eerste aanzet vond reeds plaats in de Middeleeuwen, maar de duinvorming was het 

sterkst in de loop van de Middeleeuwen (Parlevliet, 2001). Het oude kustlandschap van strandwallen 

en oude duinen raakte daarbij begraven onder een dik pakket duinzand. Dat deze verstuivingen 

aanzienlijk zijn geweest, blijkt uit de hoogte van enkele duinen langs de kust.  
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Volgens Vos (2015) is de strandwallenzone waar het plangebied deel van uitmaakt ontstaan tussen 

1500 en 500 voor Chr. Het ontstaan van de strandwallen bij het plangebied hing samen met het sluiten 

van het zeegat van Bergen. Volgens Van Heeringen et al. (2017) sloot dit zeegat omstreeks 1600 voor 

Chr. (Bronstijd), waarna de strandvlakte bij Egmond werd gevormd. Oudere strandwallen bevinden 

zich ten oosten van het plangebied, waaronder ter plaatse van de lijn Limmen-Heiloo-Alkmaar (2500-

2100 voor Chr.). 

 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Volgens de geomorfologische kaart van Maas et al. (2017) ligt het plangebied grotendeels in de 

bebouwde kom (bijlage 5). Het westen van het plangebied is gekarteerd als vlakte ontstaan door 

afgraving en/of egalisatie (kaartcode 2M92E; bijlage 5). Vermoedelijk is deze eenheid in het gehele 

plangebied aanwezig. Ten oosten van het plangebied komt ook een vlakte van getij-afzettingen voor 

(kaartcode 2M72).  

 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied ten oosten van de Jonge 

Duinen ligt (bijlage 6). Bij de Jonge Duinen neemt toe tot wel +34 m NAP. Binnen het plangebied 

varieert de maaiveldhoogte van +2,9 tot +3,6 m NAP. Ter plaatse van de landbouwwegen in het 

plangebied is de maaiveldhoogte 10 tot 20-cm lager dan direct er naast (bijlage 7). Gezien de 

geleidelijke afname van de maaiveldhoogte van west naar oost in het plangebied, is het plangebied 

vermoedelijk geëgaliseerd. 

 

Bodem en grondwater 

Volgens de bodemkaart komen in het plangebied lage enkeerdgronden voor, die bestaan uit leemarm 

en zwak lemig fijn zand (kaartcode EZg21-II*; bijlage 8). Deze lage enkeerdgronden liggen in een smalle 

strook langs de Jonge Duinen tussen Egmond aan den Hoef en Bergen. Het zijn diep omgespitte, deels 

afgegraven en geëgaliseerde gronden (Oude Duinen), die voornamelijk voor tuinbouw of 

bloembollenteelt worden gebruikt. De bovengrond is tot ongeveer 60 cm diepte zeer tot matig 

humusarm, leemarm en kalkloos. De ondergrond bestaat overwegend uit kalkrijk, zeer humusarm, 

leemarm, matig fijn duinzand (Rossing, 1995). De humushoudende bovengrond is ontstaan door 

omwerking van de grond. Hier in het kustgebied hebben de eerdgronden dus niet de conserverende 

werking voor de archeologie, die ze in andere zandgebieden wel vaak hebben (Van Doesburg et al., 

2007). Op basis van boringen uit het Dinoloket is de humeuze bovengrond in het plangebied ongeveer 

0,35 m dik (boring BHR000000308886 en BHR000000268381; www.dinoloket.nl). Maar plaatselijk is de 

bodem hieronder nog tot 0,9 m –Mv vergraven. Ook in de akker ten westen van het plangebied is de 

bodem plaatselijk tot 0,9 m –Mv vergraven (boring BHR000000317055, BHR000000279637). 
 

Door kwel vanuit de duinen en door afgraving hebben deze gronden een relatief natte ligging. De 

verwachtte grondwatertrap in het plangebied is II*. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand tussen 25 en 40 cm –Mv verwacht wordt, en de gemiddeld laagste grondwaterstand 

tussen 50 en 80 cm. Boven de gemiddeld laagste grondwaterstand treden schommelingen in de 

grondwaterstand op. Dit betekent dat boven de 80 cm –Mv onverbrande organische vondsten zoals 

hout, leer en bot, door oxidatie kunnen zijn aangetast en daarmee gedegradeerd. Anorganische 

vondsten zoals vuursteen, aardewerk en metaal kunnen ongeacht de grondwaterstand bewaard zijn 

gebleven. 
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7. Archeologische verwachtingen en bekende waarden 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen Nee 

Archeologische waarden  Niet binnen plangebied 

 In de omgeving vondsten uit de Romeinse Tijd en 

Late-Middeleeuwen  

 

 

Bekende waarden binnen het plangebied 

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

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

niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK; bijlage 9). Binnen het plangebied zijn 

geen vondstmeldingen bekend. Het plangebied maakt deel uit van een groot gebied dat eerder 

middels een bureauonderzoek is onderzocht (onderzoeksmelding 2112490100; bijlage 9; Van den 

Berg, 2006). Het onderzoek omvatte het gehele duingebied (Jonge Duinen) en strand van de gemeente 

Bergen. Geconcludeerd is dat onder de Jonge Duinen op de strandwallen goed geconserveerde 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit de prehistorie, Romeinse Tijd en Vroege-

Middeleeuwen. Deze oudere archeologische resten en/of sporen worden verwacht vanaf ongeveer +6 

m NAP in het centrale gedeelte van het (jonge) duingebied, dichter naar zee neemt de hoogteligging 

af. Ook zouden in de Jonge Duinen overblijfselen van de Atlantikwall en de proefopstelling van de 

Stelling van Amsterdam aanwezig kunnen zijn. Restanten van de proefsopstelling van Amsterdam en 

de Atlantikwall bevinden zich in de bovenste meters van het (jonge) duinzand (Van den Berg, 2006).  

De restanten van de proefopstelling van de stelling van Amsterdam worden niet in het onderhavig 

plangebied verwacht, maar meer dan 7 km ten  noordwesten van het plangebied (in de buurt van RD-

coördinaten 104150/522840.) 

 

Bekende waarden in de omgeving van het plangebied 

In de omgeving van het plangebied zijn vondsten gedaan en onderzoeken uitgevoerd. Degene die 

vanwege hun nabijheid en landschappelijke ligging de meeste zeggingskracht hebben voor het 

archeologische verwachtingsmodel van het onderhavige plangebied zijn hieronder besproken: 

 Direct ten oosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd in verband met de 

reconstructie van de N511 tussen Egmond aan den Hoef en Bergen (onderzoeksmelding 

2132287100; bijlage 9). De rapportage hiervan is niet beschikbaar in Archis3 en niet in DansEasy 

(https://easy.dans.knaw.nl/). In Van der Zee (2013) staat dat uit het onderzoek blijkt dat er geen 

aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische resten, waardoor geen nader 

onderzoek is geadviseerd. 

 Aan de Zandweg 5, ongeveer 70 m ten oosten van het plangebied, is een vooronderzoek 

uitgevoerd bestaande uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek 

(onderzoeksmelding 3991927100 en 3996155100). Tijdens het veldonderzoek zijn vier boringen 

gezet tot maximaal 2,8 –Mv (-0,3 m NAP). Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

De ondergrond bestaat uit een afgegraven duin op mariene afzettingen. De top van de mariene 

zanden is op ongeveer +1,6 m NAP (0,9 m –Mv) aangetroffen. De bovengrond is 60 à 120 cm dik 

en bestaat uit een pakket zwak humeus, egaal bruin tot grijsbruin zand. Dit pakket is vermoedelijk 

ontstaan door het gebruik als landbouwgrond (Salomons, 2016). 

 Ongeveer 210 m ten noordwesten van het plangebied, in de Jonge Duinen, is een sacrofaag van 

zandsteen/kwartsiet uit de Late-Middeleeuwen A aangetroffen (vondstmelding 2799007100; 

bijlage 9). 
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 Aan de Zandweg 20 ongeveer 390 m ten noordoosten van het plangebied is keramiek (terra 

sigillata) uit de Romeinse Tijd aangetroffen (vondstmelding 2799015100). Het complextype is niet 

bekend. De vondst is gedaan ter plaatse van lage enkeerdgronden op de bodemkaart.  

 Aan de Verlengde Zandweg 1 te Egmond aan den Hoef is eveneens terra sigillata uit de Romeinse 

Tijd aangetroffen (vondstmelding 3096188100). Nadere informatie over de vondst is niet bekend. 

Ook is hier een vooronderzoek uitgevoerd (Van der Zee, 2013). Tijdens het verkennende 

booronderzoek zijn kustafzettingen aangetroffen behorende tot de Oude Duinen. In de 

duinafzettingen zijn op drie verschillende niveaus overstoven niveaus aangetroffen. De niveaus 

bevonden zich op 150 à 180 cm –Mv, op 160 à 200 cm –Mv en op 95 à 140 cm –Mv. Deze 

overstoven niveaus zijn potentiele archeologische niveaus. De lagen kenmerken zich als een matig 

humeuze, matig siltige zandlaag met plantenresten. De kleur is donkergrijs tot bruin. Er zijn geen 

archeologische indicatoren in aangetroffen. De humeuze bovengrond die is aangetroffen is 

ongeveer 75 tot 130 cm dik en is het resultaat van bollenteelt. In de humeuze bovengrond zijn 

baksteensporen aangetroffen die waarschijnlijk opgebracht zijn (Van der Zee, 2013). Voor 

ingrepen dieper dan 95 cm-Mv (-0,05 m NAP) is een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit is 

thans nog niet uitgevoerd. 

 Binnen een straal van 500 m van het plangebied zijn geen terreinen van archeologische waarde 

aanwezig (AMK-terreinen; bijlage 9). In en ten zuiden van Egmond aan den Hoef zijn wel diverse 

AMK-terreinen aanwezig. Dit betreffen onder andere het kasteel Egmond uit de 11e eeuw (AMK-

terrein 4249), een terrein met sporen van een kerk uit de Late-Middeleeuwen (AMK-terrein 

13876), de historische kern van Egmond aan den Hoef (AMK-terrein 13875), een terrein met 

sporen van kasteel Rodenburg uit ongeveer 1400 (AMK-terrein 13874), een terrein met een 

mogelijke huisterp uit de Late-Middeleeuwen en sporen van bewoning uit de Late-IJzertijd en 

Romeinse tijd op een zwak golvende binnendelta met klei/zand (AMK-terrein 10784) en een 

terrein met sporen van akkerbouw (op 1,1 m –Mv) en bewoning uit de Late-Middeleeuwen (AMK-

terrein 12819). 

 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de omgeving van het plangebied, in 

vergelijkbare landschappelijke context, vondsten bekend zijn uit de Romeinse Tijd en Late-

Middeleeuwen. Gezien hun ouderdom zijn de vondsten uit de Romeinse Tijd gedaan in Oude Duinen. 

De vondsten uit de Late-Middeleeuwen kunnen zowel in de Oude als in de Jonge Duinen worden 

aangetroffen. Verder zijn in de omgeving van het plangebied op verschillende dieptes 

vegetatiehorizonten aangetroffen, waarvan de ondiepste rond -0,05 m NAP (circa 0,95 m –Mv) is 

aangetroffen. Gezien het dynamische karakter van duinen zouden vegetatiehorizonten in het 

onderhavig plangebied ook ondieper kunnen voorkomen. Verder blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied een door landbouw/bollenteelt omgespitte humeuze bovengrond aanwezig is, van 

ongeveer 60 à 130 cm dikte. Binnen deze humeuze bovengrond worden geen archeologische resten 

en/of sporen verwacht. 

 

  



15 
 

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Akker-  en weiland 

Huidig gebruik Bedrijf, woning, erf, tuin, akker 

Bekende verstoringen Egalisatie, bebouwing 

 

 

Cultuurhistorische situatie 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Egmond aan den Hoef, dat in ieder geval al in de 12e eeuw 

aanwezig was (https://www.historischegmond.nl/). De oudst geraadpleegde kaart van het plangebied 

is die van Zoutman uit 1665 (figuur 2). Hierop is te zien dat het plangebied langs een weg lag die van 

Egmond aan den Hoef naar het noorden liep (voorloper van de huidige Herenweg). Langs de weg lagen 

verschillende huizen, maar niet in het plangebied. In de omgeving van het plangebied is het toponiem 

‘Wimmenum’ genoemd. Het plangebied was in 1665 in gebruik als akkerland en bevond zich dicht bij 

de Jonge Duinen. In 1811-1832 is de situatie nog ongeveer hetzelfde (figuur 3). Het plangebied maakt 

deel uit van de ‘Wimmenummer polder’. De percelen waren georiënteerd op de Herenweg. Volgens  

de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen (OAT) was het plangebied in 1811-1832 in gebruik als weiland. 

In de 20e eeuw werden de percelen in de omgeving van het plangebied groter doordat diverse 

kavelsloten werden gedempt (figuur 4 t/m 6). Het woonhuis in het plangebied is volgens de 

topografische kaarten tussen 1955 en 1980 gerealiseerd (figuur 6 en 7). Rond 1955 hebben in de 

omgeving van het plangebied afgravingen plaatsgevonden gezien de streepjes op de kaart, maar in het 

plangebied is hier geen sprake van (figuur 7). Tussen 1980 en 2015 is de bedrijfshal aangelegd (figuur 

8). Volgens de BAGviewer stamt het woonhuis in het plangebied uit 1920 

(https://bagviewer.kadaster.nl/). Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 

Noord-Holland zijn in het plangebied geen rijksmonumenten aanwezig (https://maps.noord-

holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=ilc). Bovengrondse bouwhistorische waarden worden dan 

ook niet verwacht. 

 

Militair erfgoed 

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) staat aangegeven dat het plangebied deel uitmaakt van 

de zone van de Atlantikwall (www.ikme.nl). De Atlantikwall werd in de Tweede Wereldoorlog onder 

meer langs de Nederlandse kust gebouwd om een invasie van de geallieerden vanuit zee te kunnen 

tegen gaan. De Atlantikwall bestond uit bunkers, stellingen, loopgraven, tankgrachten, tankvallen en 

drakentanden (https://www.historischegmond.nl/; https://www.tracesofwar.nl/). Op een luchtfoto uit 

1945 zijn binnen het plangebied geen objecten te zien die te relateren zijn aan de Tweede 

Wereldoorlog (figuur 9). 

 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

In het plangebied zijn een agrarische bedrijfspanden en een bedrijfswoning aanwezig. Het totale 

oppervlakte van de bebouwing is ongeveer 3800 m2. De rest van het terrein is in gebruik als tuin, 

verhard erf (stelconplaten) en akker (bijlage 2). 

 

In welke mate nog archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn is mede afhankelijk van 

de mate van intactheid van de bodem. Daarom worden hier mogelijke bodemverstoringen besproken: 

 Ter plaatse van de huidige bebouwing is de bodemopbouw aangetast. Tot op welke diepte is niet 

bekend omdat geen bouwtekeningen voorhanden zijn bij de opdrachtgever en initiatiefnemer. 

Het bouwarchief is niet geraadpleegd. Wel is vanuit de initiatiefnemer bekend dat de panden niet 

onderkelderd zijn. De funderingsdiepte van de panden is dus niet bekend. Op basis van 
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milieukundige boringen die gezet zijn in het bedrijfspand, lijkt de bodem onder het bedrijfspand 

tot 0,7 à 1,3 m –Mv te zijn geroerd (Groot, 2020). 

 Volgens het Bodemloket hebben in het plangebied geen saneringen plaatsgevonden waarbij de 

bodemopbouw is aangetast (www.bodemloket.nl). Door de opdrachtgever is een milieukundige 

rapportage inzake het plangebied aangeleverd (Groot, 2020). Uit het booronderzoek blijkt dat de 

ondergrond niet vervuild is. Tijdens het veldonderzoek zijn twintig boringen gezet. Zes boringen 

daarvan zijn doorgezet tot 1,2 à 2,5 m –Mv. De rest van de boringen is tot 0,5 m –Mv gezet. De 

boringen zijn ook gezet onder gesloten verhardingslagen. Onder het beton is bij de meeste 

boringen een laag piepschuim met doek aanwezig (tot 20 cm –Mv). Ter plaatse van de 

toegangsdammen is onder het asfalt een fundatie van menggranulaat aanwezig tot 40 cm -Mv. 

Onder het doek en het menggranulaat is (donker)bruin, zwak humeus matig fijn zand 

aangetroffen. Deze laag is tot 0,5 à 1 m –Mv aanwezig en bevat plaatselijk sporen van baksteen. 

Hieronder is grijs tot grijsbeige matig fijn tot zeer fijn zand met schelpen aangetroffen (Groot, 

2020). De humushoudende bovengrond is vermoedelijk ontstaan door omwerking van de grond 

en het grijze zand daaronder zijn vermoedelijk de intacte duin en/of strandafzettingen. In één 

boring midden in het bedrijfspand is de bodem tot 1,3 m –Mv geroerd. Bovenstaande gegevens 

geven een indicatie van de mate van bodemverstoring die is opgetreden in het plangebied. Om dit 

exact te kunnen bepalen zijn echter archeologische boringen noodzakelijk.  

 Op het AHN is te zien dat de maaiveldhoogte afloopt van west naar oost (bijlage 6 en 7). 

Vermoedelijk is de bodem in het plangebied geëgaliseerd. 

 

 

  

Figuur 2. Het plangebied (rood omlijnd) de kaart van J.D. Zoutman 

uit 1665. Bron: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/, 

Catalogusnummer PR 1005075. 
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Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op het Kadastrale 

Minuutplan uit 1811-1832. Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 

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

1955. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 

1925. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit 1980. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit 2015. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 9. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 1945. 

Bron: https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische verwachting Hoog 

Periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingen, graven, sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie Top van de strandwal en/of overstoven niveaus in Oude en Jonge 

Duinen 

Diepteligging Onder geroerde bovengrond, vermoedelijk vanaf 0,5 à 1 m -Mv 

 

 

Archeologische verwachting en periode 

Het plangebied bevindt zich op een strandwal die is afgedekt met Oude en mogelijk ook (restanten 

van) Jonge Duinen. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor de strandwallen en bijbehorende 

Oude Duinen een hoge archeologische verwachting op archeologische vondsten en/of sporen die 

dateren uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen, voor zover de bodem intact is. In de omgeving 

van het plangebied zijn meerdere overstoven niveaus aangetroffen die potentieel bewoonbaar zijn 

geweest. Verder zijn in de omgeving van het plangebied zijn vondsten uit de Romeinse Tijd en Late-

Middeleeuwen bekend, die laten zien dat de omgeving van het plangebied in die tijd in gebruik was bij 

de mens. Ook is in de omgeving van het plangebied een akkercomplex uit de Late-Middeleeuwen 

aanwezig.  

 

Nederzettingen uit de Nieuwe Tijd worden op basis van het ontbreken van bebouwing op historische 

kaarten vanaf 1665 niet in het plangebied verwacht. Wel maakte het plangebied deel uit van de 

Atlantikwall, maar op luchtfoto’s uit 1945 zijn geen militaire structuren in uit de Tweede Wereldoorlog 

in het plangebied zichtbaar. De archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd is dus laag.  

 

Stratigrafische positie en diepteligging 

Archeologische resten en/of sporen uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen kunnen worden 

aangetroffen in de top van de strandwal, in de top van de Oude Duinen, of in overstoven niveaus in de 

Oude Duinen. Overstoven niveaus (zogenaamde vegetatiehorizonten) kenmerken zich als een humeus 

niveau in het zand, soms met plantenresten. De kleur is meestal donkergrijs tot bruin. Een overstoven 

niveau kan vondsten bevatten, maar dit is niet per definitie het geval. In de omgeving van het 

plangebied zijn overstoven niveaus vanaf 0,95 m –Mv aangetroffen, maar vanwege het dynamische 

karakter van duinen kan de aanwezigheid en diepteligging hiervan lokaal zeer verschillen.  

 

Eventuele archeologische resten en/of sporen worden verwacht onder de humeuze bovengrond die 

door landbewerking ontstaan is. In de omgeving van het plangebied is deze humeuze bovengrond 0,6 

tot 1,3 m dik en op basis van het milieukundige onderzoek in het plangebied dat is uitgevoerd door 

Groot (2020) is het in het plangebied vermoedelijk 0,5 tot 1 m dik. Vanaf 0,5 à 1 m –Mv zouden dus 

archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn. In welke mate de Jonge Duinen zijn 

afgegraven of opgenomen in de humeuze bovengrond is niet bekend. 

 

Complextypen, omvang en aanwezigheid 

In het plangebied worden in principe nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden 

verwacht. Nederzettingsterreinen kenmerken zich door een cultuurlaag of dichte 

vondstenconcentratie. Vondstcomplexen kunnen bestaan uit concentraties van aardewerk, houtskool, 

vuursteen, botmateriaal, bewerkt natuursteen en metaal. Ook zouden bouwmaterialen aanwezig 

kunnen zijn (hout, baksteen). Verder kunnen ook paalkuilen en afvalkuilen aanwezig zijn.  
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Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook grafvelden) zich juist kenmerken door 

grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Voorbeelden van sporen van landgebruik zijn ploegkrassen en akkerlagen. 

 

De omvang van eventuele vindplaatsen kan naar verwachting variëren van enkele honderden 

vierkante meters tot duizenden vierkante meters voor nederzettingen. Kleine jachtkampen van 

ongeveer 50 m2 zijn op strandwallen nog nauwelijks aangetroffen. 

 

Bovenstaande archeologische verwachting is mede afhankelijk van de mate van intactheid van de 

bodem. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem onder het bedrijfspand tot 0,7 à 1,3 m –

Mv te zijn geroerd. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem in de rest van het plangebied 

te zijn verstoord tot 0,5 à 1 m –Mv door landbouwwerkzaamheden en/of egaliseringswerkzaamheden. 

Hieronder zouden nog archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn.  
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Tabel 1: Gespecificeerde archeologische verwachtingstabel 

 Archeologische verwachting   Reden 

1 Datering Laag Paleolithicum-Neolithicum Ligging in de zee 

  Hoog Bronstijd – Late-Middeleeuwen Ligging in gebied met strandwallen, Oude 

Duinen en mogelijk ook restanten van Jonge 

Duinen 

  Laag Nieuwe Tijd Geen aanwijzingen voor bebouwing op 

historische kaarten en geen aanwijzingen op 

objecten uit de Tweede Wereldoorlog op 

historische luchtfoto’s. 

2 Complextype Nederzettingscomplexen, huisplaatsen, sporen van landgebruik, infrastructuur, grafvelden  

3 Omvang Vermoedelijk 500-2000 m2 (omvang huisplaats, algemeen) 

4 Diepteligging Top van de strandwal en/of overstoven niveaus in Oude en Jonge Duinen. 

Vanaf onder het humeuze bovendek dat vermoedelijk 0,5 tot 1 m dik is. 

5 Gaafheid en conservering +/- 

- 

Op basis van de grondwatertrap kunnen boven de 80 cm –Mv onverbrande organische 

vondsten gedegradeerd zijn.  

6 Locatie Onbekend, op dit moment het hele plangebied 

7 Uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren) Concentratie van aardewerk, vuursteen, al dan niet verbrand bot, houtkool of een vondstlaag. 

Cultuurlagen, grondsporen. 

8 Mogelijke verstoringen Door egalisatie en het gebruik als akker is de bovenlaag vermoedelijk tot 0,5 à 1 m –Mv geroerd. Op 

basis van milieukundige boringen lijkt de bodem onder het bedrijfspand tot 0,7 à 1,3 m –Mv te zijn 

geroerd. 
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10. Conclusie en advies 

Conclusie 

Het plangebied bevindt zich op een strandwal die is afgedekt met Oude en mogelijk (restanten van) 

ook Jonge Duinen. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor de strandwallen en bijbehorende 

Oude Duinen een hoge archeologische verwachting op archeologische vondsten en/of sporen die 

dateren uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen, voor zover de bodem intact is. In de omgeving 

van het plangebied zijn meerdere overstoven niveaus aangetroffen die potentieel bewoonbaar zijn 

geweest. Verder zijn in de omgeving van het plangebied zijn vondsten uit de Romeinse Tijd en Late-

Middeleeuwen bekend, die laten zien dat de omgeving van het plangebied in die tijd in gebruik was bij 

de mens. Ook is in de omgeving van het plangebied een akkercomplex uit de Late-Middeleeuwen 

aanwezig.  

 

Nederzettingen uit de Nieuwe Tijd worden op basis van het ontbreken van bebouwing op historische 

kaarten vanaf 1665 niet in het plangebied verwacht. Wel maakte het plangebied deel uit van de 

Atlantikwall, maar op luchtfoto’s uit 1945 zijn geen militaire structuren in uit de Tweede Wereldoorlog 

in het plangebied zichtbaar. De archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd is dus laag. 

 

Bovenstaande archeologische verwachting is mede afhankelijk van de mate van intactheid van de 

bodem. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem onder het bedrijfspand tot 0,7 à 1,3 m –

Mv te zijn geroerd. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem in de rest van het plangebied 

te zijn verstoord tot 0,5 à 1 m –Mv door landbouwwerkzaamheden en/of egaliseringswerkzaamheden. 

Met zekerheid valt dit op basis van milieukundige boringen echter niet vast te stellen, daar zijn 

archeologische boringen voor nodig. Onder het vermoedelijk vergraven pakket kunnen nog 

archeologische resten en/of sporen aanwezig zijn.  

 

Advies 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging die de sloop van 

het bedrijfspand en nieuwbouw van vijf woningen mogelijk moet maken. Mogelijk worden de nieuwe 

woningen onderkelderd. Op basis van het bureauonderzoek wordt geadviseerd om een 

dubbelbestemming archeologie voor het gehele plangebied op te nemen. Het is aan de gemeente om 

hieraan een passende onderzoeksgrens te koppelen. 

 

Indien met de voorgenomen werkzaamheden de voorgestelde onderzoeksgrens overschreden wordt, 

zal nader archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Geadviseerd wordt om in dat geval een 

verkennend booronderzoek uit te voeren op de daadwerkelijk te verstoren locaties. Het doel van het 

verkennende booronderzoek is om de bodemopbouw en mate van intactheid van de bodem vast te 

stellen. Op basis van de resultaten van het verkennende booronderzoek kan het archeologische 

verwachtingsmodel worden getoetst en waar mogelijk worden bijgesteld. 

 

Kanttekening 

Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het rapport zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Bergen) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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11. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 
 Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

 Archeologisch Informatie Systeem (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2015. 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 3e generatie, IKAW, Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 2008. 

 www.ahn.nl 

 www.archieven.nl 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 

 www.topotijdreis.nl 

 www.bodemloket.nl 

 www.dinoloket.nl 

 www.pdok.nl 

 www.planviewer.nl 

 www.dans.easy.knaw.nl 
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 https://www.tracesofwar.nl/themes/4660/Overzicht-fortificaties-Atlantikwall.htm 

 https://www.historischegmond.nl/ 

 https://bagviewer.kadaster.nl 
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Bijlage 1. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

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

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

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

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

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

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

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

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

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

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

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

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 

 
 
 



28 
 

Bijlage 2. Situatie 
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Bijlage 3. Ontwerp nieuw bestemmingsplan 

Bron: AgROM. Status: ontwerp, 26-10-2020.  
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Bijlage 4. Gemeentelijk beleid 
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Bijlage 5. Geomorfologie 
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Bijlage 6. Maaiveldhoogte 
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Bijlage 7. Maaiveldhoogte detail 
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Bijlage 8. Bodem 
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Bijlage 9. Archeologische waarden en onderzoeken 
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Samenvatting 

In opdracht van AgROM heeft Transect b.v. in januari en april 2021 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Herenweg 237A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De 

aanleiding van het onderzoek is de herontwikkeling van het terrein, waarbij de bestaande 

bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. In het kader van de 

herontwikkeling wordt een bestemmingsplan opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van 

een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende 

en karterende fase (door middel van boringen). Het doel van dit onderzoek is het specificeren van de 

archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen ervan met behulp van waarnemingen 

in het veld. 

 

• Het plangebied bevindt zich op een strandwal die is afgedekt met Oude en mogelijk (restanten van) 

ook Jonge Duinen. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor de strandwallen en bijbehorende 

Oude Duinen een hoge archeologische verwachting op archeologische vondsten en/of sporen die 

dateren uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen, voor zover de bodem intact is. In de 

omgeving van het plangebied zijn meerdere overstoven niveaus aangetroffen die potentieel 

bewoonbaar zijn geweest. Verder zijn in de omgeving van het plangebied vondsten uit de 

Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen bekend, die laten zien dat de omgeving van het plangebied 

in die tijd in gebruik was bij de mens. Ook is in de omgeving van het plangebied een akkercomplex 

uit de Late-Middeleeuwen aanwezig.  

• Nederzettingen uit de Nieuwe Tijd worden op basis van het ontbreken van bebouwing op 

historische kaarten vanaf 1665 niet in het plangebied verwacht. Wel maakte het plangebied deel 

uit van de Atlantikwall, maar op luchtfoto’s uit 1945 zijn geen militaire structuren in uit de Tweede 

Wereldoorlog in het plangebied zichtbaar. De archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd is 

dus laag. 

• Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied is afgezand en 

omgezet ten behoeve van de bollenteelt. Er zijn uitsluitend gereduceerde strandwalafzettingen 

gevonden, waarop een teellaag aanwezig is. Archeologisch gezien betekent dit dat in het 

plangebied sprake is van een lage archeologische verwachting op resten uit het Bronstijd-Late 

Middeleeuwen. De hoge verwachting uit het bureauonderzoek is zodoende naar beneden bij te 

stellen. Er is immers uitsluitend grijs, gereduceerd strandzand in het plangebied aangetroffen, 

waarbinnen geen humeuze niveaus zijn waar te nemen. Ook ontbreekt duinzand, hetgeen 

vermoedelijk met de ontzanding van het gebied samenhangt. Deze conclusie geldt ook voor de 

locatie die nu bebouwd is geraakt. Er zijn namelijk geen verschillen in reliëf waar te nemen die een 

andere bodemopbouw zouden doen vermoeden (duinafzettingen op de aangetroffen 

strandafzettingen). Tevens zal de bebouwing in het gebied geleid hebben tot een aanvullende 

verstoring van de ondergrond, mogelijk zelfs dieper dan de geconstateerde verstoringen in het 

huidige bollenveld. 

 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen om vijf nieuwe woningen te bouwen en de bestaande hal in 

het plangebied te slopen. De bedrijfswoning op het adres blijft bestaan. Er bestaat op grond van het 

archeologisch onderzoek geen aanleiding te veronderstellen dat zich in het plangebied archeologische 

(nederzetting-)resten in de bodem bevinden. Op basis hiervan zijn in onze optiek in het kader van de 

bestemmingsplanwijziging en de werkzaamheden geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Op het 

moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische zaken worden 

Overijsselhaven 127 

3433 PH  Nieuwegein 

 

T:  030-7620705 

E:  informatie@transect.nl 



 
 

aangetroffen, geldt een wettelijke plicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid 

(gemeente Bergen, op grond van de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10). 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Bergen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van AgROM heeft Transect b.v.1 in januari en april 2021 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Herenweg 237A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De 

aanleiding van het onderzoek is de herontwikkeling van het terrein, waarbij de bestaande 

bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. In het kader van de 

herontwikkeling wordt een bestemmingsplan opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van 

een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende 

en karterende fase (door middel van boringen). Het doel van dit onderzoek is het specificeren van de 

archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen ervan met behulp van waarnemingen 

in het veld. 

 

  

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

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

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

Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende en 

karterende fase. 

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

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

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

(cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om 

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

en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn 

aangevuld met relevante informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen. 

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

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

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

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

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

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

booronderzoek (IVO-O). De toegepaste methodiek in het veld wordt beschreven bij de beschrijving 

van de veldresultaten (Hoofdstuk 10). 

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

volgende vragen: 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

• Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

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

afdekkend substraat)? 

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

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

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

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

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

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

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

kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 

4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Egmond aan den Hoef 

Toponiem Herenweg 273A 

Gemeente Bergen 

Provincie Noord-Holland  

Kaartblad 19A 

Perceelnummer(s) EMD02, sectie E, nummer 1138 (gedeeltelijk), 1080 (gedeeltelijk), 

1079, 1078 

Centrumcoördinaat 105.251/515.786 

Oppervlakte plangebied Circa 7600 m2 

 

 

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

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

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

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

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

 

Het plangebied bevindt zich aan de Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen). De 

Herenweg staat ook bekend als de N511. Het plangebied beslaat het bestaande agrarische 

bedrijfsgebouw en woning en een stuk van de achtergelegen akker. De kadastrale nummers van de 

percelen zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De grenzen van het plangebied bestaan uit de 

begrenzing van het gebied waarvoor een bestemmingsplan wordt opgesteld. Aan de zuid- en oostzijde 

komen deze grenzen overeen met de kadastrale grenzen met de aangrenzende percelen, maar aan de 

noord- en westzijde niet. De gronden zijn in eigendom van de initiatiefnemer. De totale oppervlakte 

van het plangebied bedraagt ongeveer 7600 m2. Hiervan is ongeveer 3800 m2 bebouwd. In de 

bedrijfspanden ligt een betonvloer (Groot, 2020). De rest van het terrein is in gebruik als tuin, verhard 

erf (stelconplaten) en akker. De ligging van het plangebied is weergeven in figuur 1 en bijlage 2.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart. Bron topografische kaart: 

www.pdok.nl. 
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4. Consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Sloop en nieuwbouw 

Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte Circa 7400 m2 

Verstoringsdiepte Onbekend, mogelijk tot circa 3 m -Mv 

 

 

Het bestaande bedrijfspand van ongeveer 3640 m2 zal worden gesloopt. Daarna zullen vijf nieuwe 

woningen worden gerealiseerd met bijbehorende tuinen en ontsluiting. Het totale oppervlak van de 

vijf nieuwe woningen beslaat ongeveer 1093 m2. De funderingsdiepte voor de woningen is nog niet 

bekend. Mogelijk komen kelders onder de nieuwbouw. Ook zal een toegangsweg worden aangelegd 

en zullen nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Details hieromtrent zijn nog niet bekend. 

 

De bestaande bedrijfswoning aan de Herenweg 273A zal behouden blijven en van functie wijzigen van 

bedrijfswoning naar burgerwoning. 

 

Omdat bijna het gehele plangebied opnieuw wordt ingericht, wordt vooralsnog uitgegaan van een 

verstoringsoppervlakte van 7400 m2. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Opstellen bestemmingsplan 

Beleidskader Erfgoednota gemeente Bergen (2013) 

Onderzoeksgrens Groter dan 2500 m2 en dieper dan +6 m NAP 

 

 

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

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

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

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

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

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

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 is het behoud en beheer 

van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in 

de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar verwachting) in 

2022 in werking zal treden. 

Het archeologische beleid inzake het plangebied is opgenomen in de Archeologie Nota Bergen (2013). 

Op de bijbehorende beleidsadvieskaart valt het plangebied in een zone waarbij initiatieven waarbij 

bodemingrepen niet dieper reiken dan +6 m NAP en kleiner zijn dan 2500 m2 worden vrijgesteld van 

archeologisch onderzoek. Met de voorgenomen ingrepen wordt deze onderzoeksgrens overschreden, 

waardoor een archeologische onderbouwing voor het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk is.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Laagpakket van Walcheren op Laagpakket van 

Schoorl/Zandvoort; zeeklei op duin- en strandzand 

Geomorfologie Bebouwing en vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie 

van duinen of strandwallen 

Maaiveldhoogte +2,9 tot +3,6 m NAP 

Bodem Lage enkeerdgronden 

Grondwatertrap II* 

 

 

Landschap 

Egmond aan den Hoef maakt deel uit van het Hollands kustgebied (Stouthamer et al., 2015). Dit 

gebied omvat het huidige strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde van het 

strand voorkomen. Het ontstaan van dit gebied hangt samen met de zeespiegelstijgingen, die reeds 

vanaf het begin van het Holoceen (circa 10000 jaar geleden) het gebied sterk hebben beïnvloed. Vanaf 

toen stond het kustgebied onder invloed van een sterke zeespiegelstijging. De kust bestond uit een 

lagune die werd afgeschermd van de zee door een serie zandbanken en -platen. Tussen deze banken 

en platen lagen een aantal zeegaten: getijdegeulen waardoor zeewater de lagune in kon stromen. 

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

geleidelijk landinwaarts verplaatst (Berendsen, 2005). 

 

Dit stopte toen vanaf circa 5000 jaar gelegen de stijging van de zeespiegel in snelheid afnam. Hierdoor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duinen wordt gerekend (Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; Van der Valk, 1996; thans het Laagpakket 

van Zandvoort binnen de Formatie van Naaldwijk; van Heeringen et al., 2017). Doordat het 

grondwater landinwaarts met de zeespiegel mee steeg, trad in de strandvlaktes tussen de 

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

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

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

zand aangevoerd naar het kustgebied (Late-IJzertijd). De afgenomen aanvoer leidde in combinatie met 

golfwerking en getijdewerking ertoe dat delen van de kust en de rivierdelta’s die voor de kust in zee 

uitstaken werden geërodeerd. Het zand, dat bij deze erosie vrijkwam, kwam en op het strand terecht 

kwam, verstoof en leidde tot de vorming van de zogenaamde Jonge Duinen (Zagwijn en Van 

Staalduinen, 1975; thans het Laagpakket van Schoorl binnen de Formatie van Naaldwijk; De Mulder et 

al., 2003). De eerste aanzet vond reeds plaats in de Middeleeuwen, maar de duinvorming was het 

sterkst in de loop van de Middeleeuwen (Parlevliet, 2001). Het oude kustlandschap van strandwallen 

en oude duinen raakte daarbij begraven onder een dik pakket duinzand. Dat deze verstuivingen 

aanzienlijk zijn geweest, blijkt uit de hoogte van enkele duinen langs de kust. 
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Volgens Vos (2015) is de strandwallenzone waar het plangebied deel van uitmaakt ontstaan tussen 

1500 en 500 voor Chr. Het ontstaan van de strandwallen bij het plangebied hing samen met het sluiten 

van het zeegat van Bergen. Volgens Van Heeringen et al. (2017) sloot dit zeegat omstreeks 1600 voor 

Chr. (Bronstijd), waarna de strandvlakte bij Egmond werd gevormd. Oudere strandwallen bevinden 

zich ten oosten van het plangebied, waaronder ter plaatse van de lijn Limmen-Heiloo-Alkmaar (2500-

2100 voor Chr.). 

 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Volgens de geomorfologische kaart van Maas et al. (2017) ligt het plangebied grotendeels in de 

bebouwde kom (bijlage 5). Het westen van het plangebied is gekarteerd als vlakte ontstaan door 

afgraving en/of egalisatie (kaartcode 2M92E; bijlage 5). Vermoedelijk is deze eenheid in het gehele 

plangebied aanwezig. Ten oosten van het plangebied komt ook een vlakte van getij-afzettingen voor 

(kaartcode 2M72).  

 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied ten oosten van de Jonge 

Duinen ligt (bijlage 6). Bij de Jonge Duinen neemt toe tot wel +34 m NAP. Binnen het plangebied 

varieert de maaiveldhoogte van +2,9 tot +3,6 m NAP. Ter plaatse van de landbouwwegen in het 

plangebied is de maaiveldhoogte 10 tot 20-cm lager dan direct er naast (bijlage 7). Gezien de 

geleidelijke afname van de maaiveldhoogte van west naar oost in het plangebied, is het plangebied 

vermoedelijk geëgaliseerd. 

 

Bodem en grondwater 

Volgens de bodemkaart komen in het plangebied lage enkeerdgronden voor, die bestaan uit leemarm 

en zwak lemig fijn zand (kaartcode EZg21-II*; bijlage 8). Deze lage enkeerdgronden liggen in een smalle 

strook langs de Jonge Duinen tussen Egmond aan den Hoef en Bergen. Het zijn diep omgespitte, deels 

afgegraven en geëgaliseerde gronden (Oude Duinen), die voornamelijk voor tuinbouw of 

bloembollenteelt worden gebruikt. De bovengrond is tot ongeveer 60 cm diepte zeer tot matig 

humusarm, leemarm en kalkloos. De ondergrond bestaat overwegend uit kalkrijk, zeer humusarm, 

leemarm, matig fijn duinzand (Rossing, 1995). De humushoudende bovengrond is ontstaan door 

omwerking van de grond. Hier in het kustgebied hebben de eerdgronden dus niet de conserverende 

werking voor de archeologie, die ze in andere zandgebieden wel vaak hebben (Van Doesburg et al., 

2007). Op basis van boringen uit het Dinoloket is de humeuze bovengrond in het plangebied ongeveer 

0,35 m dik (boring BHR000000308886 en BHR000000268381; www.dinoloket.nl). Maar plaatselijk is de 

bodem hieronder nog tot 0,9 m –Mv vergraven. Ook in de akker ten westen van het plangebied is de 

bodem plaatselijk tot 0,9 m –Mv vergraven (boring BHR000000317055, BHR000000279637). 
 

Door kwel vanuit de duinen en door afgraving hebben deze gronden een relatief natte ligging. De 

verwachtte grondwatertrap in het plangebied is II*. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand tussen 25 en 40 cm –Mv verwacht wordt, en de gemiddeld laagste grondwaterstand 

tussen 50 en 80 cm. Boven de gemiddeld laagste grondwaterstand treden schommelingen in de 

grondwaterstand op. Dit betekent dat boven de 80 cm –Mv onverbrande organische vondsten zoals 

hout, leer en bot, door oxidatie kunnen zijn aangetast en daarmee gedegradeerd. Anorganische 

vondsten zoals vuursteen, aardewerk en metaal kunnen ongeacht de grondwaterstand bewaard zijn 

gebleven. 
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7. Archeologische verwachtingen en bekende waarden 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen Nee 

Archeologische waarden  Niet binnen plangebied 

 In de omgeving vondsten uit de Romeinse Tijd en 

Late-Middeleeuwen  

 

 

Bekende waarden binnen het plangebied 

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

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

niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK; bijlage 9). Binnen het plangebied zijn 

geen vondstmeldingen bekend. Het plangebied maakt deel uit van een groot gebied dat eerder 

middels een bureauonderzoek is onderzocht (onderzoeksmelding 2112490100; bijlage 9; Van den 

Berg, 2006). Het onderzoek omvatte het gehele duingebied (Jonge Duinen) en strand van de gemeente 

Bergen. Geconcludeerd is dat onder de Jonge Duinen op de strandwallen goed geconserveerde 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit de prehistorie, Romeinse Tijd en Vroege-

Middeleeuwen. Deze oudere archeologische resten en/of sporen worden verwacht vanaf ongeveer +6 

m NAP in het centrale gedeelte van het (jonge) duingebied, dichter naar zee neemt de hoogteligging 

af. Ook zouden in de Jonge Duinen overblijfselen van de Atlantikwall en de proefopstelling van de 

Stelling van Amsterdam aanwezig kunnen zijn. Restanten van de proefsopstelling van Amsterdam en 

de Atlantikwall bevinden zich in de bovenste meters van het (jonge) duinzand (Van den Berg, 2006). 

De restanten van de proefopstelling van de stelling van Amsterdam worden niet in het onderhavig 

plangebied verwacht, maar meer dan 7 km ten  noordwesten van het plangebied (in de buurt van RD-

coördinaten 104150/522840.) 

 

Bekende waarden in de omgeving van het plangebied 

In de omgeving van het plangebied zijn vondsten gedaan en onderzoeken uitgevoerd. Degene die 

vanwege hun nabijheid en landschappelijke ligging de meeste zeggingskracht hebben voor het 

archeologische verwachtingsmodel van het onderhavige plangebied zijn hieronder besproken: 

• Direct ten oosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd in verband met de 

reconstructie van de N511 tussen Egmond aan den Hoef en Bergen (onderzoeksmelding 

2132287100; bijlage 9). De rapportage hiervan is niet beschikbaar in Archis3 en niet in DansEasy 

(https://easy.dans.knaw.nl/). In Van der Zee (2013) staat dat uit het onderzoek blijkt dat er geen 

aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische resten, waardoor geen nader 

onderzoek is geadviseerd. 

• Aan de Zandweg 5, ongeveer 70 m ten oosten van het plangebied, is een vooronderzoek 

uitgevoerd bestaande uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek 

(onderzoeksmelding 3991927100 en 3996155100). Tijdens het veldonderzoek zijn vier boringen 

gezet tot maximaal 2,8 –Mv (-0,3 m NAP). Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

De ondergrond bestaat uit een afgegraven duin op mariene afzettingen. De top van de mariene 

zanden is op ongeveer +1,6 m NAP (0,9 m –Mv) aangetroffen. De bovengrond is 60 à 120 cm dik 

en bestaat uit een pakket zwak humeus, egaal bruin tot grijsbruin zand. Dit pakket is vermoedelijk 

ontstaan door het gebruik als landbouwgrond (Salomons, 2016). 

• Ongeveer 210 m ten noordwesten van het plangebied, in de Jonge Duinen, is een sacrofaag van 

zandsteen/kwartsiet uit de Late-Middeleeuwen A aangetroffen (vondstmelding 2799007100; 

bijlage 9). 



14 
 

• Aan de Zandweg 20 ongeveer 390 m ten noordoosten van het plangebied is keramiek (terra 

sigillata) uit de Romeinse Tijd aangetroffen (vondstmelding 2799015100). Het complextype is niet 

bekend. De vondst is gedaan ter plaatse van lage enkeerdgronden op de bodemkaart.  

• Aan de Verlengde Zandweg 1 te Egmond aan den Hoef is eveneens terra sigillata uit de Romeinse 

Tijd aangetroffen (vondstmelding 3096188100). Nadere informatie over de vondst is niet bekend. 

Ook is hier een vooronderzoek uitgevoerd (Van der Zee, 2013). Tijdens het verkennende 

booronderzoek zijn kustafzettingen aangetroffen behorende tot de Oude Duinen. In de 

duinafzettingen zijn op drie verschillende niveaus overstoven niveaus aangetroffen. De niveaus 

bevonden zich op 150 à 180 cm –Mv, op 160 à 200 cm –Mv en op 95 à 140 cm –Mv. Deze 

overstoven niveaus zijn potentiele archeologische niveaus. De lagen kenmerken zich als een matig 

humeuze, matig siltige zandlaag met plantenresten. De kleur is donkergrijs tot bruin. Er zijn geen 

archeologische indicatoren in aangetroffen. De humeuze bovengrond die is aangetroffen is 

ongeveer 75 tot 130 cm dik en is het resultaat van bollenteelt. In de humeuze bovengrond zijn 

baksteensporen aangetroffen die waarschijnlijk opgebracht zijn (Van der Zee, 2013). Voor 

ingrepen dieper dan 95 cm-Mv (-0,05 m NAP) is een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit is 

thans nog niet uitgevoerd. 

• Binnen een straal van 500 m van het plangebied zijn geen terreinen van archeologische waarde 

aanwezig (AMK-terreinen; bijlage 9). In en ten zuiden van Egmond aan den Hoef zijn wel diverse 

AMK-terreinen aanwezig. Dit betreffen onder andere het kasteel Egmond uit de 11e eeuw (AMK-

terrein 4249), een terrein met sporen van een kerk uit de Late-Middeleeuwen (AMK-terrein 

13876), de historische kern van Egmond aan den Hoef (AMK-terrein 13875), een terrein met 

sporen van kasteel Rodenburg uit ongeveer 1400 (AMK-terrein 13874), een terrein met een 

mogelijke huisterp uit de Late-Middeleeuwen en sporen van bewoning uit de Late-IJzertijd en 

Romeinse tijd op een zwak golvende binnendelta met klei/zand (AMK-terrein 10784) en een 

terrein met sporen van akkerbouw (op 1,1 m –Mv) en bewoning uit de Late-Middeleeuwen (AMK-

terrein 12819). 

 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de omgeving van het plangebied, in 

vergelijkbare landschappelijke context, vondsten bekend zijn uit de Romeinse Tijd en Late-

Middeleeuwen. Gezien hun ouderdom zijn de vondsten uit de Romeinse Tijd gedaan in Oude Duinen. 

De vondsten uit de Late-Middeleeuwen kunnen zowel in de Oude als in de Jonge Duinen worden 

aangetroffen. Verder zijn in de omgeving van het plangebied op verschillende dieptes 

vegetatiehorizonten aangetroffen, waarvan de ondiepste rond -0,05 m NAP (circa 0,95 m –Mv) is 

aangetroffen. Gezien het dynamische karakter van duinen zouden vegetatiehorizonten in het 

onderhavig plangebied ook ondieper kunnen voorkomen. Verder blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied een door landbouw/bollenteelt omgespitte humeuze bovengrond aanwezig is, van 

ongeveer 60 à 130 cm dikte. Binnen deze humeuze bovengrond worden geen archeologische resten 

en/of sporen verwacht. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Akker-  en weiland 

Huidig gebruik Bedrijf, woning, erf, tuin, akker 

Bekende verstoringen Egalisatie, bebouwing 

 

 

Cultuurhistorische situatie 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Egmond aan den Hoef, dat in ieder geval al in de 12e eeuw 

aanwezig was (https://www.historischegmond.nl/). De oudst geraadpleegde kaart van het plangebied 

is die van Zoutman uit 1665 (figuur 2). Hierop is te zien dat het plangebied langs een weg lag die van 

Egmond aan den Hoef naar het noorden liep (voorloper van de huidige Herenweg). Langs de weg lagen 

verschillende huizen, maar niet in het plangebied. In de omgeving van het plangebied is het toponiem 

‘Wimmenum’ genoemd. Het plangebied was in 1665 in gebruik als akkerland en bevond zich dicht bij 

de Jonge Duinen. In 1811-1832 is de situatie nog ongeveer hetzelfde (figuur 3). Het plangebied maakt 

deel uit van de ‘Wimmenummer polder’. De percelen waren georiënteerd op de Herenweg. Volgens  

de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen (OAT) was het plangebied in 1811-1832 in gebruik als weiland. 

In de 20e eeuw werden de percelen in de omgeving van het plangebied groter doordat diverse 

kavelsloten werden gedempt (figuur 4 t/m 6). Het woonhuis in het plangebied is volgens de 

topografische kaarten tussen 1955 en 1980 gerealiseerd (figuur 6 en 7). Waarschijnlijk hebben rond 

1955 in de omgeving van het plangebied afgravingen plaatsgevonden gezien de streepjes (steilranden) 

op de kaart. Mogelijk is dit ook het geval in het plangebied. In de jaren ’70 van de 20e eeuw zijn echter 

geen steilranden meer te zien. Tussen 1980 en 2015 is de bedrijfshal aangelegd (figuur 8). Volgens de 

BAGviewer stamt het woonhuis in het plangebied uit 1920 (https://bagviewer.kadaster.nl/). Volgens 

de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland zijn in het plangebied geen 

rijksmonumenten aanwezig (https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=ilc). 

Bovengrondse bouwhistorische waarden worden dan ook niet verwacht. 

 

Militair erfgoed 

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) staat aangegeven dat het plangebied deel uitmaakt van 

de zone van de Atlantikwall (www.ikme.nl). De Atlantikwall werd in de Tweede Wereldoorlog onder 

meer langs de Nederlandse kust gebouwd om een invasie van de geallieerden vanuit zee te kunnen 

tegen gaan. De Atlantikwall bestond uit bunkers, stellingen, loopgraven, tankgrachten, tankvallen en 

drakentanden (https://www.historischegmond.nl/; https://www.tracesofwar.nl/). Op een luchtfoto uit 

1945 zijn binnen het plangebied geen objecten te zien die te relateren zijn aan de Tweede 

Wereldoorlog (figuur 9). 

 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

In het plangebied zijn een agrarische bedrijfspanden en een bedrijfswoning aanwezig. Het totale 

oppervlakte van de bebouwing is ongeveer 3800 m2. De rest van het terrein is in gebruik als tuin, 

verhard erf (stelconplaten) en akker (bijlage 2). 

 

In welke mate nog archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn is mede afhankelijk van 

de mate van intactheid van de bodem. Daarom worden hier mogelijke bodemverstoringen besproken: 

• Ter plaatse van de huidige bebouwing is de bodemopbouw aangetast. Tot op welke diepte is niet 

bekend omdat geen bouwtekeningen voorhanden zijn bij de opdrachtgever en initiatiefnemer. 

Het bouwarchief is niet geraadpleegd. Wel is vanuit de initiatiefnemer bekend dat de panden niet 

onderkelderd zijn. De funderingsdiepte van de panden is dus niet bekend. Op basis van 



16 
 

milieukundige boringen die gezet zijn in het bedrijfspand, lijkt de bodem onder het bedrijfspand 

tot 0,7 à 1,3 m –Mv te zijn geroerd (Groot, 2020). 

• Volgens het Bodemloket hebben in het plangebied geen saneringen plaatsgevonden waarbij de 

bodemopbouw is aangetast (www.bodemloket.nl). Door de opdrachtgever is een milieukundige 

rapportage inzake het plangebied aangeleverd (Groot, 2020). Uit het booronderzoek blijkt dat de 

ondergrond niet vervuild is. Tijdens het veldonderzoek zijn twintig boringen gezet. Zes boringen 

daarvan zijn doorgezet tot 1,2 à 2,5 m –Mv. De rest van de boringen is tot 0,5 m –Mv gezet. De 

boringen zijn ook gezet onder gesloten verhardingslagen. Onder het beton is bij de meeste 

boringen een laag piepschuim met doek aanwezig (tot 20 cm –Mv). Ter plaatse van de 

toegangsdammen is onder het asfalt een fundatie van menggranulaat aanwezig tot 40 cm -Mv. 

Onder het doek en het menggranulaat is (donker)bruin, zwak humeus matig fijn zand 

aangetroffen. Deze laag is tot 0,5 à 1 m –Mv aanwezig en bevat plaatselijk sporen van baksteen. 

Hieronder is grijs tot grijsbeige matig fijn tot zeer fijn zand met schelpen aangetroffen (Groot, 

2020). De humushoudende bovengrond is vermoedelijk ontstaan door omwerking van de grond 

en het grijze zand daaronder zijn vermoedelijk de intacte duin en/of strandafzettingen. In één 

boring midden in het bedrijfspand is de bodem tot 1,3 m –Mv geroerd. Bovenstaande gegevens 

geven een indicatie van de mate van bodemverstoring die is opgetreden in het plangebied. Om dit 

exact te kunnen bepalen zijn echter archeologische boringen noodzakelijk.  

• Op het AHN is te zien dat de maaiveldhoogte afloopt van west naar oost (bijlage 6 en 7). 

Vermoedelijk is de bodem in het plangebied geëgaliseerd. 

 

 

  

Figuur 2. Het plangebied (rood omlijnd) de kaart van J.D. Zoutman 

uit 1665. Bron: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/, 

Catalogusnummer PR 1005075. 
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Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op het Kadastrale 

Minuutplan uit 1811-1832. Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 

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

1955. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 

1925. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit 1980. Bron: www.topotijdreis.nl. 

Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart 

uit 2015. Bron: www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 9. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 1945. 

Bron: https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische verwachting Hoog 

Periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingen, graven, sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie Top van de strandwal en/of overstoven niveaus in Oude en Jonge 

Duinen 

Diepteligging Onder geroerde bovengrond, vermoedelijk vanaf 0,5 à 1 m -Mv 

 

 

Archeologische verwachting en periode 

Het plangebied bevindt zich op een strandwal die is afgedekt met Oude en mogelijk ook (restanten 

van) Jonge Duinen. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor de strandwallen en bijbehorende 

Oude Duinen een hoge archeologische verwachting op archeologische vondsten en/of sporen die 

dateren uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen, voor zover de bodem intact is. In de omgeving 

van het plangebied zijn meerdere overstoven niveaus aangetroffen die potentieel bewoonbaar zijn 

geweest. Verder zijn in de omgeving van het plangebied zijn vondsten uit de Romeinse Tijd en Late-

Middeleeuwen bekend, die laten zien dat de omgeving van het plangebied in die tijd in gebruik was bij 

de mens. Ook is in de omgeving van het plangebied een akkercomplex uit de Late-Middeleeuwen 

aanwezig.  

 

Nederzettingen uit de Nieuwe Tijd worden op basis van het ontbreken van bebouwing op historische 

kaarten vanaf 1665 niet in het plangebied verwacht. Wel maakte het plangebied deel uit van de 

Atlantikwall, maar op luchtfoto’s uit 1945 zijn geen militaire structuren in uit de Tweede Wereldoorlog 

in het plangebied zichtbaar. De archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd is dus laag. 

 

Stratigrafische positie en diepteligging 

Archeologische resten en/of sporen uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen kunnen worden 

aangetroffen in de top van de strandwal, in de top van de Oude Duinen, of in overstoven niveaus in de 

Oude Duinen. Overstoven niveaus (zogenaamde vegetatiehorizonten) kenmerken zich als een humeus 

niveau in het zand, soms met plantenresten. De kleur is meestal donkergrijs tot bruin. Een overstoven 

niveau kan vondsten bevatten, maar dit is niet per definitie het geval. In de omgeving van het 

plangebied zijn overstoven niveaus vanaf 0,95 m –Mv aangetroffen, maar vanwege het dynamische 

karakter van duinen kan de aanwezigheid en diepteligging hiervan lokaal zeer verschillen.  

 

Eventuele archeologische resten en/of sporen worden verwacht onder de humeuze bovengrond die 

door landbewerking ontstaan is. In de omgeving van het plangebied is deze humeuze bovengrond 0,6 

tot 1,3 m dik en op basis van het milieukundige onderzoek in het plangebied dat is uitgevoerd door 

Groot (2020) is het in het plangebied vermoedelijk 0,5 tot 1 m dik. Vanaf 0,5 à 1 m –Mv zouden dus 

archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn. In welke mate de Jonge Duinen zijn 

afgegraven of opgenomen in de humeuze bovengrond is niet bekend. 

 

Complextypen, omvang en aanwezigheid 

In het plangebied worden in principe nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden 

verwacht. Nederzettingsterreinen kenmerken zich door een cultuurlaag of dichte 

vondstenconcentratie. Vondstcomplexen kunnen bestaan uit concentraties van aardewerk, houtskool, 

vuursteen, botmateriaal, bewerkt natuursteen en metaal. Ook zouden bouwmaterialen aanwezig 

kunnen zijn (hout, baksteen). Verder kunnen ook paalkuilen en afvalkuilen aanwezig zijn.  
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Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook grafvelden) zich juist kenmerken door 

grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Voorbeelden van sporen van landgebruik zijn ploegkrassen en akkerlagen. 

 

De omvang van eventuele vindplaatsen kan naar verwachting variëren van enkele honderden 

vierkante meters tot duizenden vierkante meters voor nederzettingen. Kleine jachtkampen van 

ongeveer 50 m2 zijn op strandwallen nog nauwelijks aangetroffen. 

 

Bovenstaande archeologische verwachting is mede afhankelijk van de mate van intactheid van de 

bodem. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem onder het bedrijfspand tot 0,7 à 1,3 m –

Mv te zijn geroerd. Op basis van milieukundige boringen lijkt de bodem in de rest van het plangebied 

te zijn verstoord tot 0,5 à 1 m –Mv door landbouwwerkzaamheden en/of egaliseringswerkzaamheden. 

Hieronder zouden nog archeologische resten en/of sporen aanwezig kunnen zijn.  
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Tabel 1: Gespecificeerde archeologische verwachtingstabel 

 Archeologische verwachting   Reden 

1 Datering Laag Paleolithicum-Neolithicum Ligging in de zee 

  Hoog Bronstijd – Late-Middeleeuwen Ligging in gebied met strandwallen, Oude 

Duinen en mogelijk ook restanten van Jonge 

Duinen 

  Laag Nieuwe Tijd Geen aanwijzingen voor bebouwing op 

historische kaarten en geen aanwijzingen op 

objecten uit de Tweede Wereldoorlog op 

historische luchtfoto’s. 

2 Complextype Nederzettingscomplexen, huisplaatsen, sporen van landgebruik, infrastructuur, grafvelden  

3 Omvang Vermoedelijk 500-2000 m2 (omvang huisplaats, algemeen) 

4 Diepteligging Top van de strandwal en/of overstoven niveaus in Oude en Jonge Duinen. 

Vanaf onder het humeuze bovendek dat vermoedelijk 0,5 tot 1 m dik is. 

5 Gaafheid en conservering +/- 

- 

Op basis van de grondwatertrap kunnen boven de 80 cm –Mv onverbrande organische 

vondsten gedegradeerd zijn.  

6 Locatie Onbekend, op dit moment het hele plangebied 

7 Uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren) Concentratie van aardewerk, vuursteen, al dan niet verbrand bot, houtkool of een vondstlaag. 

Cultuurlagen, grondsporen. 

8 Mogelijke verstoringen Door egalisatie en het gebruik als akker is de bovenlaag vermoedelijk tot 0,5 à 1 m –Mv geroerd. Op 

basis van milieukundige boringen lijkt de bodem onder het bedrijfspand tot 0,7 à 1,3 m –Mv te zijn 

geroerd. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend en karterend booronderzoek 

Aantal boringen 7 

Type boor Edelmanboor, guts en zuigerboor 

Boordiameter 7 cm, 3 cm en 4 mm 

Maximale boordiepte 270 cm -Mv 

 

Onderzoeksmethodiek 

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

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

karterend booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn namelijk gebruikt om de mate van intactheid 

van de bodem te bepalen, om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke 

ligging van het plangebied. In totaal zijn hierom in het plangebied 7 boringen gezet (boringen 1 tot en 

met 7).  

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

Beneden het grondwaterniveau is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm en 

een zuigerboor met een diameter van 4 mm. De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn terug 

te vinden in bijlage 12.  

De boringen zijn gelijkmatig in het plangebied verdeeld, rondom de bebouwing. In het pand lagen 

betonplaten, waardoor het uitvoeren van handmatige boringen niet mogelijk was. De resultaten van 

de boringen rondom het pand bieden echter voldoende informatie over de ondergrond en de 

archeologische waarde/verwachting van het terrein. De (uiteindelijke) ligging van de boringen is 

opgenomen in bijlage 10. De locatie van de boringen is bepaald met behulp van een meetlint aan de 

hand van de lokale topografische situatie. De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is 

afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). De maximale boordiepte 

betrof 270 cm -Mv. 

Veldwaarnemingen 

Ten tijde van het veldonderzoek is het plangebied deels bebouwd en verhard met een loods en is het 

deels in gebruik als bollengrond. In het pand staan voertuigen opgeslagen en het maaiveld is er 

verhard met beton. Er is binnen het plangebied geen sprake van reliëf. Ten westen van het plangebied 

zijn duidelijk kustduinen aanwezig. Het sterke verschil in reliëf daar ten opzichte van het plangebied 

doet afzanding in het plangebied vermoeden. Foto’s van het plangebied ten tijde van het 

veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 10. 
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Lithologie en bodemopbouw 

De bodemopbouw in het plangebied is relatief eenduidig. De top van het bodemprofiel bestaat uit 

een laag matig humeus zand, dat zich in het merendeel van het plangebied kenmerkt door 

plantenresten en sporadisch door baksteenresten. De laag is 70 cm dik en zwak siltig. Deze laag 

vormt de bouwvoor. Daaronder ligt een zwartgrijze, sterk humeuze zandlaag waarin brokken 

plantenresten, wortelresten en soms zandbrokken aanwezig zijn. Ook ruikt de laag als slib. Samen 

met de bouwvoor hangt deze laag vermoedelijk samen met de bollenteelt in het gebied en dient 

het ter bemesting van de grond. De zwarte zandlaag bevindt zich tussen 70 en 90 cm -Mv. De laag 

is in boringen 2, 3 en 5 aanwezig; in boringen 1 en 7 betreffen het zwarte vlekken. Alleen in 

boringen 4 en 6 ontbreekt de laag. Onder de laag is tot een diepte van 270 cm -Mv (donker)grijs 

zand aanwezig, dat matig grof is en zich kenmerkt door de aanwezigheid van schelpresten. Dit zand 

is geïnterpreteerd als strandafzettingen. De top ervan ligt op circa 85-90 cm -Mv (2,0 m NAP). Er is 

binnen het zand sprake van weinig variatie. Het zand loopt onder invloed van het grondwater uit 

de boor. Het grondwaterniveau bevindt zich op 80 cm -Mv. 

 

Archeologische indicatoren 

In de humeuze bovengrond zijn in het plangebied op diverse plaatsen kleine fragmenten (modern) 

baksteen gevonden. In het strandzand zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

Landschappelijke en archeologische interpretatie 

Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied is afgezand en 

omgezet ten behoeve van de bollenteelt (nu en voorafgaand aan de huidige bebouwing). Er zijn 

uitsluitend gereduceerde strandafzettingen gevonden, waarop een teellaag aanwezig is. 

Waarschijnlijk maakt de sliblaag deel uit van de teellaag. Archeologisch gezien betekent dit dat in 

het plangebied sprake is van een lage archeologische verwachting op resten uit het Bronstijd-Late 

Middeleeuwen. De hoge verwachting uit het bureauonderzoek is zodoende naar laag bij te stellen. 

Er is immers uitsluitend grijs, gereduceerd strandzand in het plangebied aangetroffen, waarbinnen 

geen humeuze niveaus zijn waar te nemen. Ook ontbreekt duinzand, hetgeen vermoedelijk met de 

ontzanding van het gebied is verdwenen. Deze conclusie geldt ook voor de locatie die nu bebouwd 

Figuur 10: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (16-
04-2021).  
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is geraakt. Er zijn namelijk geen verschillen in reliëf waar te nemen die een andere bodemopbouw 

zouden doen vermoeden (duinafzettingen op de aangetroffen strandafzettingen). Tevens zal de 

bebouwing in het gebied geleid hebben tot een aanvullende verstoring van de ondergrond, 

mogelijk zelfs dieper dan de geconstateerde verstoringen in het huidige bollenveld. 



27 
 

11. Beantwoording onderzoeksvragen 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied bevindt zich midden op een strandwal, die vermoedelijk in de loop van 

de Nieuwe tijd afgegraven en/of omgezet is, waarschijnlijk ten behoeve van de 

(bloem)bollen- of kruidenteelt. 

 

• Wat is de bodemopbouw, zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante 

bodemniveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze? 

Het archeologisch relevante bodemniveau bestaat uit de oorspronkelijke top van de 

duinafzettingen die op de strandwal gelegen zijn. Deze zijn als gevolg van 

graafwerkzaamheden in het plangebied volledig verdwenen, waarmee van een 

archeologisch relevant bodemniveau geen sprake meer is.  

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, 

erosie, afdekkend substraat)? 

Archeologisch gezien is de bodem niet meer intact (zie antwoord op vraag 2). Als gevolg 

van ontzanding/omzetting is het archeologisch relevante bodemniveau in het 

plangebied volledig verdwenen. 

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

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage archeologische 

verwachting heeft op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode 

Bronstijd-Late Middeleeuwen. Voor de Nieuwe tijd was reeds sprake van een lage 

archeologische verwachting. 
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12. Conclusie en advies 

Conclusie 

• Het plangebied bevindt zich op een strandwal die is afgedekt met Oude en mogelijk (restanten van) 

ook Jonge Duinen. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor de strandwallen en bijbehorende 

Oude Duinen een hoge archeologische verwachting op archeologische vondsten en/of sporen die 

dateren uit de periode Bronstijd-Late-Middeleeuwen, voor zover de bodem intact is. In de 

omgeving van het plangebied zijn meerdere overstoven niveaus aangetroffen die potentieel 

bewoonbaar zijn geweest. Verder zijn in de omgeving van het plangebied vondsten uit de 

Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen bekend, die laten zien dat de omgeving van het plangebied 

in die tijd in gebruik was bij de mens. Ook is in de omgeving van het plangebied een akkercomplex 

uit de Late-Middeleeuwen aanwezig.  

• Nederzettingen uit de Nieuwe Tijd worden op basis van het ontbreken van bebouwing op 

historische kaarten vanaf 1665 niet in het plangebied verwacht. Wel maakte het plangebied deel 

uit van de Atlantikwall, maar op luchtfoto’s uit 1945 zijn geen militaire structuren in uit de Tweede 

Wereldoorlog in het plangebied zichtbaar. De archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd is 

dus laag. 

• Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied is afgezand en 

omgezet ten behoeve van de bollenteelt. Er zijn uitsluitend gereduceerde strandwalafzettingen 

gevonden, waarop een teellaag aanwezig is. Archeologisch gezien betekent dit dat in het 

plangebied sprake is van een lage archeologische verwachting op resten uit het Bronstijd-Late 

Middeleeuwen. De hoge verwachting uit het bureauonderzoek is zodoende naar beneden bij te 

stellen. Er is immers uitsluitend grijs, gereduceerd strandzand in het plangebied aangetroffen, 

waarbinnen geen humeuze niveaus zijn waar te nemen. Ook ontbreekt duinzand, hetgeen 

vermoedelijk met de ontzanding van het gebied samenhangt. Deze conclusie geldt ook voor de 

locatie die nu bebouwd is geraakt. Er zijn namelijk geen verschillen in reliëf waar te nemen die een 

andere bodemopbouw zouden doen vermoeden (duinafzettingen op de aangetroffen 

strandafzettingen). Tevens zal de bebouwing in het gebied geleid hebben tot een aanvullende 

verstoring van de ondergrond, mogelijk zelfs dieper dan de geconstateerde verstoringen in het 

huidige bollenveld. 

 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen om vijf nieuwe woningen te bouwen en de bestaande hal in 

het plangebied te slopen. De bedrijfswoning op het adres blijft bestaan. Er bestaat op grond van het 

archeologisch onderzoek geen aanleiding te veronderstellen dat zich in het plangebied archeologische 

(nederzetting-)resten in de bodem bevinden. Op basis hiervan zijn in onze optiek in het kader van de 

bestemmingsplanwijziging en de werkzaamheden geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Op het 

moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische zaken worden 

aangetroffen, geldt een wettelijke plicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid 

(gemeente Bergen, op grond van de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10). 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Bergen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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Lijst van afbeeldingen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.  

Figuur 2. Het plangebied (rood omlijnd) op de kaart van J.D. Zoutman uit 1665. 

Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op het Kadastrale Minuutplan uit 1811-1832.  

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 1900.  

Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 1925.  

Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een historische kaart uit 1955.  

Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 1980.  

Figuur 8. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 2015. 

Figuur 9. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 1945. 
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Bijlage 1. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

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

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

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

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

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

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

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

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

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

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

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

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 2. Situatie 
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Bijlage 3. Ontwerp nieuw bestemmingsplan 

Bron: AgROM. Status: ontwerp, 26-10-2020.  



34 
 

Bijlage 4. Gemeentelijk beleid 
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Bijlage 5. Geomorfologie 
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Bijlage 6. Maaiveldhoogte 
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Bijlage 7. Maaiveldhoogte detail 
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Bijlage 8. Bodem 
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Bijlage 9. Archeologische waarden en onderzoeken 
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Bijlage 10: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 11: Foto’s van de boringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 2 

Boring 4 (bovenste deel) 

Boring 1 (bovenste deel) 
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Bijlage 12: Boorbeschrijvingen 

 



1

boring: 20OC5-1
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.304, Y: 515.810, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 3,00, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 3,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 2,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerblauwgrijs, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: verblauwd, slibmenging

85 cm -Mv / 2,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 1,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,50 m +NAP

boring: 20OC5-2
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.280, Y: 515.820, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 3,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 2,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwart, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: slib

85 cm -Mv / 2,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: loopt uit

140 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,60 m +NAP



2

boring: 20OC5-3
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.235, Y: 515.823, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 2,90, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 2,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwart, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: slibachtig

90 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv / 1,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Opmerking: loopt uit

 Einde boring op 230 cm -Mv / 0,60 m +NAP

boring: 20OC5-4
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.222, Y: 515.797, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 3,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 2,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: ruikt

140 cm -Mv / 1,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Opmerking: loopt uit

 Einde boring op 230 cm -Mv / 0,80 m +NAP

boring: 20OC5-5
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.208, Y: 515.769, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 3,20, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 3,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 2,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ruikt

70 cm -Mv / 2,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ruikt, slibachtig

100 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: loopt uit

 Einde boring op 220 cm -Mv / 1,00 m +NAP



3

boring: 20OC5-6
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.180, Y: 515.780, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 3,30, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 3,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 2,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Opmerking: loopt uit

 Einde boring op 250 cm -Mv / 0,80 m +NAP

boring: 20OC5-7
beschrijver: TNA, datum: 16-4-2021, X: 105.214, Y: 515.742, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19C, hoogte: 3,10, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Bergen, plaatsnaam: Egmond aan den Hoef, opdrachtgever: AgROM, uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 3,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 2,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zwarte vlekken

85 cm -Mv / 2,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: strand(vlakte)afzettingen
Opmerking: loopt uit

 Einde boring op 270 cm -Mv / 0,40 m +NAP
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