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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Initiatiefnemer, fam. F. Lommerse, is voornemens de bestaande woningen aan de Weeresteinstraat 160162 te Hillegom te slopen en daarvoor een nieuwe vrijstaande bedrijfswoning te realiseren. De realisatie
van de bedrijfswoning is niet mogelijk binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ten behoeve
van de ontwikkeling wordt daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld op basis waarvan het initiatief
vergund kan worden.

1.2 Ligging plangebied
Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen aan de Weeresteinstraat, op circa 1.500
meter ten noorden van het centrum van Hillegom. De Weeresteinstraat is één van de oorspronkelijke
linten waaraan Hillegom is ontstaan en verbindt Hillegom met het noordelijk gelegen Bennebroek. Het lint
wordt ter plaatse getypeerd door een diversiteit aan verschillende functies in zowel eerste- als
tweedelijnsbebouwing.
Aan de noord-, zuid- en westzijde van het plangebied zijn (bedrijfs)woningen gesitueerd. Achter de
woonkavel, aan de oostzijde, zijn bedrijven gesitueerd. Alle direct aangrenzende bedrijfspanden zijn in
eigendom van de fam. Lommerse. De begrenzing van het plangebied is op de volgende afbeelding
weergegeven en bestaat uit een tuin en een pand waarin twee woningen zijn gesitueerd. Daarnaast
behoort de bestaande inrit ten noorden van de woonkavel tot het plangebied.

Begrenzing plangebied

1.3 Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 is een
beschrijving van het relevante beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op
haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Tot slot bevat
hoofdstuk 5 de economische en hoofdstuk 6 de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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2 Initiatief
In de huidige situatie bestaat het plangebied gedeeltelijk uit twee woningen, een tuin en gedeeltelijk een
bedrijventerrein. Initiatiefnemer is voornemens de bestaande woningen te slopen en een deel van het
omliggende bedrijventerrein te betrekken bij de nieuw te realiseren bedrijfswoonkavel.
De nieuwe vrijstaande bedrijfswoning zal zich voegen in het lint ter plaatse en wordt grotendeels op de
bestaande locatie van de huidige woning teruggebouwd. De huidige ontsluiting naar het achterterrein, aan
zowel de noord- als de oostzijde, wordt deels gebruikt om de nieuwe bedrijfswoonkavel een grotere
omvang te geven. De ontsluiting ten noorden van de kavel wordt in de toekomstige situatie alleen nog
gebruikt als ontsluiting voor de tuinen van de naastgelegen woningen nr. 166 t/m. 170 en de nieuwe
bedrijfswoning zelf en niet meer voor de achtergelegen bedrijven. Daardoor kan deze doorgang enigszins
worden versmald tot ca. 3-4 meter breed. De in- en uitrit voor de achtergelegen bedrijfsbebouwing komt
daarmee alleen nog aan de zuidzijde van het nieuw woonperceel te liggen. Op de volgende afbeelding is
de toekomstige situatie weergegeven.
De omvang van de nieuwe bedrijfswoning, twee lagen met een kap, sluit aan op de bestaande
bouwhoogtes in de omgeving. Het parkeren ten behoeve van de ontwikkeling zal volledig op eigen terrein
worden gerealiseerd.

Impressie toekomstige situatie
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Impressie toekomstig vooraanzicht

Impressie toekomstig achteraanzicht
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3 Beleidskader
3.1 Rijksbeleid
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt
een groot aantal verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte
(2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder
andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en
toenemende regionale verschillen zijn de vigerende beleidsdocumenten gedateerd.
De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Om dit te
bereiken formuleert het Rijk drie hoofddoelen:



het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;



het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;



het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Daarbij gaat de visie uit van het ‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in
toenemende mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde
zijn indien:



een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en
gemeenten overstijgt;




over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;
een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent
ofwel in beheer bij het Rijk is.

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame
verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen:
1.
2.
3.

eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;
vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden
hergebruikt;
mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en
bereikbaarheid.

Planspecifiek
Doordat de beoogde ontwikkeling geen rijksverantwoordelijkheid omvat, zijn er weinig raakvlakken met
het Rijksbeleid. Derhalve is het plan enkel getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Hiervoor
wordt verwezen naar beleidsparagraaf 3.1.3.
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3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden.
Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen of
uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken.
In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact
ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten
voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is
vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
In het Barro worden, na de aanvulling van 1 oktober 2012, vijftien onderwerpen
beschreven: mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en
waddengebied, defensie, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, rijksvaarwegen, hoofdwegen
en landelijke spoorwegen, elektriciteitsvoorziening, ecologische hoofdstructuur, primaire waterkeringen
buiten het kustfundament, IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte), veiligheid rond rijksvaarwegen,
verstedelijking in het IJsselmeer, toekomstige rivierverruiming van de Maastakken.
Planspecifiek
Het plan valt niet binnen één van de projecten aangewezen in het Barro. Daarnaast is het plan dusdanig
klein van schaal dat het niet direct van nationaal belang is. Vanuit het Barro zijn er dan ook geen
specifieke randvoorwaarden voor dit plan.
3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking
Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, heeft de rijksoverheid de ladder voor
duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 juridisch verankerd in het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen:
1.
2.
3.

eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;
vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden
hergebruikt;
mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en
bereikbaarheid.

De provincie Zuid-Holland heeft in haar Verordening Ruimte (2014) een vergelijkbare ladder
opgenomen. In de Verordening wordt voorgeschreven dat bestemmingsplannen welke nieuwe stedelijke
ontwikkelingen mogelijk maken moeten voldoen in moeten gaan op de volgende eisen:
1.
2.
3.

de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd;
in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of
indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de
betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die,
a. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als
zodanig worden ontwikkeld,
b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte
en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. (voldoende ruimtelijke kwaliteit) van toepassing is,
en
c. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3
hectare.

Planspecifiek
Gelet op de overeenkomsten van de ladders uit het rijks- en provinciaal beleid wordt de beantwoording
gecombineerd.
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Gezien de onderhavige ontwikkeling een sloop-nieuwbouwsituatie betreft worden er geen extra
(bedrijfs)woningen toegevoegd. Daarmee wordt voldaan aan een actuele behoefte. In dit geval behoeft er
geen regionale afstemming plaats te vinden gezien het vervangende nieuwbouw betreft.
De bedrijfswoning wordt binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. Hergebruik van het bestaande
pand is niet mogelijk. De huidige specifieke bouweisen zijn niet goed realiseerbaar in het bestaande pand.
Daarnaast is het pand, gelet op leeftijd en andere eigenschappen, verouderd. Omdat het in casu een
binnenstedelijke herstructureringslocatie betreft voldoet de beoogde ontwikkeling daarmee aan de
redeneerlijn.
Met de inpassing van de nieuwe bedrijfswoning wordt nauwkeurig aangesloten bij het karakter van het
bestaande lint. Op deze manier is getracht de nieuwe bedrijfswoning zo goed mogelijk in te passen in de
omgeving. Daarnaast zorgt de ligging van de locatie direct aan de Weeresteinstraat voor een goede
ontsluiting van de woning.

3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Algemeen
Provincie Zuid-Holland heeft voor haar ruimtelijke visie de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening
Ruimte 2014 en het Programma Ruimte vastgesteld. De Visie Ruimte en Mobiliteit bevat het strategische
beleid. Het ruimtelijk-relevante, operationele beleid is opgenomen in het Programma Ruimte. De
verplichtingen voor ruimtelijke plannen van de provincie of lagere overheden zijn opgenomen in de
Verordening.
3.2.2 Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit
De Provinciale Staten van provincie Zuid-Holland hebben op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit
vastgesteld. Met het vaststellen van de VRM is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie uit 2010, inclusief
onderliggende herzieningen, komen te vervallen.
In de VRM signaleert de provincie de structurele veranderingen in samenleving, economie en milieu. De
voorspelbaarheid van nieuwe ontwikkelingen vermindert, demografische ontwikkelingen verschillen en de
regionale economie internationaliseert en is kwetsbaar voor externe schokken. Tegelijkertijd gaan
technologische innovaties snel en kunnen oplossingen in beeld brengen die nu nog onhaalbaar lijken.
Deze tijd vraagt om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De economische, technologische en
demografische ontwikkelingen werken door in de wijze waarop mensen en bedrijven de ruimte en het
mobiliteitsnetwerk gebruiken. De provincie wil aansluiten op de bestaande en toekomstige dynamiek door
waar mogelijk flexibiliteit in regelgeving te bieden. De Visie Ruimte en Mobiliteit is opgesteld vanuit de
gedachte dat regels en kaders van de overheid nodig blijven, maar niet nodeloos mogen knellen.
De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor
de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De gewenste ontwikkeling is verwoord in vier rode
draden:
1.
2.
3.
4.

beter benutten en opwaarderen van wat er is;
vergroten van de agglomeratiekracht;
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.

Vanuit het besef dat stad en land één leefomgeving vormen met elkaar aanvullende kwaliteiten, kent deze
Visie Ruimte en Mobiliteit een indeling in functionele hoofdstukken. Het hoofdstuk 'Mobiliteit en
bebouwde ruimte' geeft uitwerking aan de eerste en tweede rode draad. Het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit (derde rode draad) komt hoofdzakelijk tot uiting in het hoofdstuk 'Kwaliteit van landschap, groen
en erfgoed’ en het bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving
hoofdzakelijk bij ‘Water, bodem en energie’. Onder planspecifiek wordt voor voorliggende ontwikkeling
nader ingegaan op de hoofdstukken.
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Planspecifiek
Aan de hand van voorgaande hoofdstukindeling wordt hiernavolgend de relatie tussen beoogde
ontwikkeling en de VRM beschreven.
Mobiliteit en bebouwde ruimte
Om de bebouwde ruimte beter te laten benutten heeft de provincie het bestaand stads- en dorpsgebied
en de linten in het buitengebied aangegeven en gesteld dat, in beginsel, hierbinnen de verstedelijking
dient plaats te vinden. Hiernavolgende afbeelding toont een uitsnede uit de VRM. Het plangebied is
binnen het bestaande dorpsgebied gesitueerd. Daarmee past het planvoornemen binnen het provinciale
voornemen de bebouwde ruimte beter te laten benutten.

Uitsnede VRM - Kwaliteitskaart
Kwaliteit van landschap, groen en erfgoed
Zuid-Holland kent onder de noemer greenports de Duin- en bollenstreek die zich kenmerkt door de
afwisseling van kleurrijke bollenvelden, verspreide bebouwing en begroeiing, vaarten en sloten. De
greenports vormen samen met het haven-industrieel complex het fundament van de Zuid-Hollandse
economie. Evenals het havencomplex bevinden de greenports zich in een transitie. De provincie wil de
greenports in Zuid-Holland waar mogelijk versterken en de transitie versnellen. Dit betekent dat een
ontwikkeling bijdraagt aan een samenhangende en herkenbare ruimtelijk structuur, op een logische plek
in deze structuur ligt en toekomstbestendig is. Doel hierbij is om de intensivering in de landbouw en de
verstedelijking te koppelen aan een versterking van de landschappelijke structuur. Hierbij heeft de
provincie richtpunten opgesteld:



Ontwikkelingen dragen bij aan het contrast tussen de open en nog gave strandvlakten en de
voor de bollenteelt in cultuur genomen (afgezande) oude duinen en strandwallen.




Verdichting vindt plaats in reeds bestaande verdichte zones.
Ontwikkelingen dragen bij aan behoud en versterking van het zicht op de bollenvelden en de
aantrekkelijkheid van het bollenlandschap.
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Uitsnede VRM - Greenports
Het plangebied bevind zich in een bestaande stedelijke zone, daarmee is het in lijn met de provinciale
doelstellingen omtrent de duin- en bollenstreek.
3.2.3 Verordening Ruimte
De Verordening ruimte 2014 Zuid-Holland is vastgesteld in samenhang met de Visie ruimte en mobiliteit
en het Programma ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid
van de provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijk beleid is uitgewerkt in het Programma ruimte. De verordening
is vastgesteld met het oogmerk van juridische doorwerking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat
daarom regels voor bestemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen.
De Verordening Ruimte 2014 vervangt de Verordening Ruimte die op 2 juli 2010 door Provinciale Staten
van de provincie Zuid-Holland is vastgesteld.
Planspecifiek
Doel van de verordening is om een aantal provinciale belangen te laten doorwerken naar het gemeentelijk
niveau. De regels van de verordening richten zich primair tot gemeenteraden, verantwoordelijk voor het
vaststellen van bestemmingsplannen. De regels van de verordening hebben betrekking op nieuwe
planologische besluiten. Dit betekent dat bijvoorbeeld vigerende bestemmingsplannen niet onder de
werking van de verordening vallen.
De verordening bevat geen zogenaamde burgerbindende bepalingen. De normen uit de artikelen moeten
eerst 'vertaald' worden in een gemeentelijk planologisch besluit. Pas dan worden burgers daardoor
gebonden.
De provincie wil op verschillende manieren bijdragen aan het beter benutten van bebouwde ruimte. Op
grond van het Besluit ruimtelijke ordening hanteren gemeenten de “ladder voor duurzame verstedelijking”
om de keuze voor en situering van nieuwe woon- en werklocaties te verantwoorden. De provincie
bevordert de consequente toepassing van de ladder door deze op te nemen in de Verordening ruimte en
daarbij een aantal begrippen te verhelderen. Een van die begrippen is het “bestaand stads- en
dorpsgebied” (BSD). De provincie verstaat daaronder: ‘het bestaand stedenbouwkundig stelsel van
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bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaalculturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. Volgens de ladder voor duurzame
verstedelijking moet nieuwe stedelijke ontwikkeling primair plaatsvinden binnen het BSD.
De planontwikkeling ligt binnen het BSD en vormt derhalve inzake de Verordening Ruimte geen
belemmering voor onderhavig plan.

3.2.4 Programma Ruimte
Tegelijk met de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ook het
Programma Ruimte vastgesteld. Dit Programma kent, net als de Visie Ruimte en Mobiliteit, de status van
structuurvisie. Gezamenlijk beschrijven ze het integrale ruimtelijk beleid. De vier rode draden die
beschreven zijn in de Visie Ruimte en Mobiliteit en die richting geven aan de gewenste ontwikkeling en het
handelen van de provincie, komen ook terug in het Programma Ruimte.

Dit programma biedt daarom ook zoveel mogelijk de ruimte om kansen, vernieuwende ideeën en plannen
uit de samenleving, gezamenlijk door te vertalen naar concrete handelingsperspectieven. Door
bijvoorbeeld het proces van gebiedsgerichte verkenningen, kennisontwikkeling, strategisch onderzoek en
beleidsinformatie op onderdelen meer in samenwerking met partners in de regio te organiseren, schept
de provincie belangrijke voorwaarden voor het (laten) ontstaan van nieuwe vitale coalities van partijen en
initiatieven uit de samenleving aan de voorkant van ontwikkelingen gefaciliteerd worden. De verschillende
activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt in de Actieagenda ruimte.
Het Programma Ruimte beschrijft de operationele doelen en de realisatiemix om deze doelen te (doen)
bereiken. Ook wordt ingegaan op de rolverdeling en afspraken tussen gemeenten, regio’s en provincie. De
realisatiemix uit het Programma Ruimte bestaat uit juridische, financiële en bestuurlijke instrumenten en
nader uit te werken beleid. In de praktijk worden deze vrijwel altijd gecombineerd ingezet.
Planspecifiek
Voorliggend planvoornemen maakt geen onderdeel uit van de in het Programma Ruimte beschreven
projecten. Zoals gemotiveerd in beleidsparagraaf 3.2.3 is het voorliggende initiatief voldoende afgestemd.
De opgave kent geen verder raakvlak met het Programma Ruimte. Daarmee vormt dit provinciale
programma geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend planvoornemen.
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3.3 Regionaal beleid
De gemeente Hillegom heeft samen met de andere Bollengemeenten Lisse en Noordwijkerhout een
gezamenlijke visie voor 2030 opgesteld: het Ruimtelijk perspectief 20303. Het doel hiervan is om
verschillende ruimteclaims te analyseren, met elkaar te confronteren en tot een aantal afgewogen
ruimtelijke ambities en ontwikkelingen te komen. De visie is richtinggevend voor de eigen gemeentelijke
ruimtelijke ontwikkeling en bedoeld als de gezamenlijke inbreng voor de regionale structuurvisie Holland
Rijnland. Tevens is de visie een basis voor een structuurvisie als bedoeld in de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening.

Uitsnede Ruimtelijk perspectief 2030; Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout
De planlocatie valt binnen de contouren van het gebied dat bedoeld is voor kwaliteitsverbetering van de
leefomgeving, waterfrontontwikkeling en woningbouw ten behoeve van eigen behoefte en de omliggende
regio. Binnen dit gebied wordt volgens het beleid van het ruimtelijk perspectief 2030 ruimte gegeven aan
wonen. Tot 2030 hebben de drie betreffende gemeenten voldoende ruimtelijke capaciteit op het gebied
van wonen om te voorzien in hun individuele behoefte en hun gezamenlijke behoefte. De capaciteit
bedraagt circa 3900 woningen en men is van plan deze verder uit te breiden. Dit wil men realiseren door
binnenstedelijke locaties die vrij komen zo snel als mogelijk om te zetten voor woningbouwontwikkeling.
Om te zorgen dat ook de generaties na 2030 nog iets te kiezen hebben zijn er gebieden aangewezen waar
er ook na 2030 de mogelijkheid is om woningen te bouwen. Op deze locaties worden geen bouwwerken
toegestaan die met veel geld en moeite weg moeten worden gehaald tegen de tijd dat de huidige
capaciteit volledige is opgebruikt. Naast te voorzien in eigen behoefte wil men ook in de regionale
behoefte kunnen voorzien. De extra woningbouwimpuls is een wenselijke impuls voor de sociaal
economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.
Planspecifiek
Het ruimtelijk perspectief 2030 vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bouwplan. Onderhavig
plan valt binnen de contouren van het gebied dat is bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van de
leefomgeving, waterfrontontwikkeling en woningbouw ten behoeve van de eigen woningbehoefte en die
van de omliggende regio. Wel dient opgemerkt te worden dat het hier een bedrijfswoning betreft welke
twee bestaande woningen vervangt.
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3.4 Gemeentelijk beleid
3.4.1 Structuurvisie Hillegom
De gemeenteraad van Hillegom heeft op 11 december 2008 de Structuurvisie Hillegom vastgesteld. Aan
de hand van een aantal thema's (landschap, bollengebied, wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en
bereikbaarheid) is het toekomstbeeld van Hillegom over circa 10 jaar geschetst. Dit is weergegeven in het
Voorkeursmodel Structuurvisie Hillegom.

Uitsnede voorkeursmodel
Planspecifiek
De gemeente Hillegom heeft een woningbouwopgave van 1500 woningen. Deze nieuwe woningen zijn
voor een belangrijk deel bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, jongeren en starters op de
woningmarkt. De bedrijfswoning in onderhavig plan valt in de huidige situatie al niet in het
(burger)woningsegment waardoor de structuurvisie niet van invloed is op het initiatief.
3.4.2 Structuurvisie thema Wonen
De gemeente Hillegom wil adequaat inspelen op de woonwensen van morgen door middel van een
Structuurvisie thema Wonen voor de periode 2009-2013. Het staat de gemeente voor ogen deze visie te
vertalen naar locaties en hierover met de belanghebbenden (exploitatie-) afspraken te maken. Een
onderbouwde visie op het wonen is een belangrijke basis voor de programmatische vertaling hiervan en
biedt een leidraad voor verdere afspraken over exploitatie en verevening.
In 2015 wordt door de gemeente Hillegom een nieuwe woonvisie opgesteld om beter in te kunnen spelen
op de actuele ontwikkelingen. Deze woonvisie moet leiden tot beter keuzes bij nieuwbouw, renovatie of
verkoop van (huur)woningen. Ten tijde van schrijven is er nog geen nieuwe woonvisie vastgesteld. De
gemeente Hillegom heeft de vaststelling van de Structuurvisie Wonen verlengd tot vaststelling van de
nieuwe woonvisie
Deze centrale ambitie wil de gemeente realiseren via een viertal beleidslijnen:
1. Werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw: Om een evenwichtige bevolkingsopbouw te
bewerkstelligen is een zekere groei van Hillegom nodig. Daarbij hanteert de gemeente als richtlijn een
inwonertal van 23.000 inwoners in 2020; omdat dit aantal kansen biedt voor een substantiële sturing in
bevolkingsopbouw (naast de autonome ontwikkeling van de gemeente). Tevens draagt dit bij aan min of
meer voldoende draagvlak voor voorzieningen.
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2. Doelgroepen van beleid: De aandacht voor specifieke groepen op de woningmarkt moet bijdragen aan
de gewenste evenwichtige bevolkingsopbouw. Dan is vooral aandacht nodig voor groepen die momenteel
weinig kansen hebben op de woningmarkt, zoals jonge huishoudens (waaronder gezinnen en starters).
Maar ook beleid voor andere groepen vraagt aandacht; simpelweg omdat groepen getalsmatig aan belang
winnen, zoals de zeer gedifferentieerde groep senioren. Ook enkele kleinere groepen vragen aandacht,
omdat hun plek in Hillegomse gemeenschap aandacht vraagt. Gedacht wordt dan vooral aan (tijdelijke)
arbeidsmigranten.
3. Typisch Hillegoms en karakteristieke woonmilieus: Essentieel voor een ontwikkeling die recht doet aan
de eigenheid van de Hillegomse woonmilieus is zicht op de kwaliteiten. Het gaat om de rust en ruimte van
het wonen in het groen voor een brede laag van de bevolking, de diversiteit en het dorpse karakter van de
stedenbouwkundige opzet, de centrale ligging in de Randstad en het aantrekkelijke voorzieningenniveau.
Ontwikkelingen moeten passen binnen deze eigenheid, en waar nodig de kwaliteiten van Hillegom
versterken.
4. Woonzorgzone-ontwikkeling: nieuwe ontwikkelingen vragen om oplossingen. Een belangrijke
ontwikkeling is de verandering in de wijze waarop zorg aan mensen aangeboden wordt: minder in
grootschalige instellingen en meer bij mensen thuis in de wijk. Dit vraagt concepten waarin wonen, welzijn
en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. De ontwikkeling van de woonzorgzone Elsbroek waar onderhavig
project deel van uitmaakt speelt hier reeds op in. Ook in andere delen van Hillegom wil de gemeente een
afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg aanbieden.
Planspecifiek
In het verleden heeft de gemeente in een vooroverleg in principe akkoord gegeven op het samenvoegen
van het gebruik van de twee bestaande woningen tot één woning. Onderhavig plan betreft het herbouwen
van deze woningen naar één bedrijfswoning. Bij de herbouw van deze bedrijfswoning worden er weliswaar
twee woningen aan het woonbestand ontnomen, maar de huidige eigenaar blijft er wonen. Er ontstaat in
die zin geen 'woningtekort'.
De Structuurvisie thema wonen richt zich, met betrekking tot nieuwbouw, met name op grootschalige
woningbouwontwikkeling. Onderhavig project is niet grootschalig en ziet ook niet op een toevoeging van
woningen. Daarmee is het planvoornemen is niet in strijd met de gemeentelijke Structuurvisie thema
Wonen.
3.4.3 Masterplan Hillegom Noord
Voor het gebied Hillegom Noord is door de gemeente in nauwe samenspraak met een aantal
grondeigenaren, waaronder Lommerse, een masterplan opgesteld. Dit plan is door de gemeente
vastgesteld. Tot het plangebied behoort een deel van bedrijventerrein Horst ten Daal, de woningen van
Patrimonium en de sportvelden van (voormalig) voetbalvereniging SIZO. De aanwezige functies maken het
tot een gemengd, maar ook gefragmenteerd gebied. Bij de diverse eigenaren in het gebied zijn
planontwikkelingen gaande. Zo heeft Stek een grondige renovatie en vervangende nieuwbouw van de
woningen in Patrimonium gerealiseerd. De gemeente Hillegom wil woningbouw gaan realiseren op de
voormalige sportvelden. Bedrijven willen stoppen, uitbreiden en zich verplaatsen (binnen de gemeente).
Daarmee kan er ruimte worden vrijgemaakt voor herontwikkeling. Daarnaast zijn er nog diverse eigenaren
die denken over planontwikkeling.
Om tot een goede integrale ruimtelijke invulling te komen is het masterplan Hillegom Noord opgesteld.
Daarbij zijn de ambities van de verschillende partijen uitgesproken en is de mogelijkheid ontstaan om het
gebied te transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Het masterplan gaat echter verder
dan een pure optelsom van de individuele ambities en ontwikkelingen en leidt tot een samenhangend
ruimtelijk beeld met bijzondere aandacht voor de overgangen van wonen naar werken en de openbare
ruimte. Het masterplan is opgesteld in samenwerking met en in opdracht van de partijen in het gebied
waarbij herontwikkelingen
en veranderingen binnen afzienbare tijd kunnen gaan spelen.
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Afbeelding Masterplan Hillegom Noord
Planspecifiek
Het masterplan gaat onder andere uit van herontwikkeling van de gronden direct ten oosten gelegen van
de planlocatie. In een eerder stadium maakte het onderhavig plangebied onderdeel uit van het
masterplan. Gezien deze planontwikkeling voorliep is er bewust voor gekozen om deze middels een aparte
procedure mogelijk te maken. Met de toekomstige transformatie van het naastgelegen gebied, van sec
bedrijven naar een gemengd gebied van woningbouw en bijpassende bedrijvigheid, sluit de voorgestane
bedrijfswoning hier naadloos op aan. Derhalve vormt het masterplan geen belemmering.
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3.4.4 Geldende planologische regeling
Het plangebied ligt binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan 'Horst ten Daal 1995'. Dit
bestemmingsplan is op 13 juni 1996 vastgesteld door de raad van de gemeente Hillegom. De volgende
afbeelding toont een uitsnede van de verbeelding van dit bestemmingsplan.

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan
Planspecifiek
Het plangebied heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. Ter plaatse is
reeds een bedrijfswoning mogelijk echter wijkt het onderhavige plan af op omvang en maatvoering. Omdat
onderhavig plan niet past binnen het vigerend planologisch regime wordt de bedrijfswoning mogelijk
gemaakt door middel van een bestemmingsplanwijziging. Ten behoeve van deze wijziging is voorliggend
bestemmingsplan opgesteld.
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4 Milieu- en omgevingsaspecten
In het kader van een 'goede' ruimtelijke ordening moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe ontwikkeling
uitvoerbaar is. Hiervoor moeten de milieutechnische gevolgen in beeld worden gebracht. In dit hoofdstuk
worden per milieuaspect de gevolgen beschreven en de eventueel noodzakelijke
haalbaarheidsonderzoeken, welke zijn uitgevoerd, toegelicht.

4.1 Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen
en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r. is wettelijk verankerd in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te
kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden
doorlopen. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er vier mogelijkheden:
a.
b.

c.

d.

het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig;
het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve)
drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D. Het besluit moet
eerst worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan m.e.r.beoordelingsplichtig. Voor een plan in kolom 3 ‘plannen’ geldt geen m.e.r-beoordelingsplicht,
maar direct een (plan-)m.e.r.-plicht;
het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden,
zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager
van het bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren
van een m.e.r.-beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r.
(als sprake is van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit
gemotiveerd;
de activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit worden niet genoemd in het Besluit m.e.r.:
er geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.

Planspecifiek
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd moet worden
als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het gaat dan om een project dat
genoemd is in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r. In dit geval wordt het onderhavige plan genoemd in
deze bijlage (categorie
D 11.2, stedelijk ontwikkelingsproject). Vanwege de grootte, aard en ligging van het plan is beoordeeld dat
dit niet nodig is. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het plan zijn niet te
verwachten. Dit blijkt ook uit de beschouwing van de diverse omgevingsaspecten zoals beschreven in
hoofdstuk 4.
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4.2 Milieu
4.2.1 Bodem
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem
en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in
de Wet Bodembescherming. Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem waarop deze
ontwikkelingen plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel.
Planspecifiek
Gezien de nieuwe invulling uitgaat van het deels herbestemmen van bedrijventerrein naar wonen is er
sprake van een functieverandering. Aangetoond dient te worden dat de gronden geschikt zijn voor de
nieuwe bestemming.
Door Inventerra is een verkennend en een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage [1]. Doel
van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze
bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige of toekomstige gebruik. Op basis van de
resultaten van het voorafgaande uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking
tot een mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht voor bodemverontreiniging.
Uit de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek wordt het volgende
geconcludeerd:



Op nagenoeg de gehele onderzoekslocatie zijn in de bovengrond tot maximaal 1,2 m-mv, en
plaatselijk tot 2,0 m-mv, bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen en koolas)
aangetoond;



De bodemlagen ter plaatse van de tuin, met daarin een bijmenging met bodemvreemd
materiaal, zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen;



Ter plaatse van de inrit (onder het asfalt), de bodemlagen met daarin een bijmenging met
bodemvreemd materiaal, zijn sterk verontreinigd met kobalt (boring 107), matig verontreinigd
met kobalt en nikkel (boring 203) en matig verontreinigd met nikkel en sterk verontreinigd met
PAK (boring 204). Voor het overige zijn ten hoogste lichte verontreinigingen vastgesteld;
In de ondergrond (0,5 – 1,2 m-mv) zijn lichte verontreinigingen met kwik, PCB en PAK
aangetoond;




Bij het onderzoek ter plaatse van de ondergrondse brandstoftank zijn zintuiglijk geen
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een verontreiniging met olieproducten;



In mengmonster MM3 (zand rond grondwaterspiegel bij de tank) is een lichte verontreiniging met
minerale olie geconstateerd. De kleiige bovengrond is niet verontreinigd met minerale olie;
In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 102) zijn geen verontreinigingen
aangetoond.



Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘verdachte locatie’ vanwege de tank
aangenomen te worden en de hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het overige terrein verworpen te
worden, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond. De verhoogde gehalten in de
bovengrond worden toegeschreven aan de bijmenging met bodemvreemd materiaal, al dan niet in
combinatie met een historische bodembelasting en eventuele vroegere terreinophogingen.
Middels het uitgevoerde aanvullend onderzoek is de omvang van de sterke verontreiniging met kobalt in
de bovengrond volledig in kaart gebracht. De omvang van de sterke verontreinigingen bedraagt slechts
enkele kubieke meters. Bij het aanvullend onderzoek naar koper is echter bij boring 204 een sterke
verontreiniging met PAK aangetroffen. Aangezien deze boring zich aan de rand van de onderzoekslocatie
bevindt, kan gesteld worden dat de omvang van deze verontreiniging op de onderzoekslocatie zeer
beperkt is (enkele kubieke meters). Wel kan de verontreiniging onderdeel uitmaken van een geval van
verontreiniging die zich grotendeels buiten de onderzoekslocatie bevindt.
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Om ook van de bodem onder de oostelijk gelegen asfaltverharding de kwaliteit in beeld te krijgen is op 24
maart 2015 een aanvullend bodemonderzoek [2] verricht door Inventerra (kenmerk 14-2308.1-R01AvH).
Uit de resultaten blijkt dat de bodem direct onder de funderingslaag licht verontreinigd is met zware
metalen en lokaal matig verontreinigd is met zink.
Op het betreffende gebiedsdeel is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij de
genoemde bodemonderzoeken zijn zowel op het maaiveld als in de bodem zintuiglijk geen
asbestverdachte materialen waargenomen.
Op grond van het totaal aan onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van
bodemverontreiniging van een beperkte omvang (minder dan 25 m3 sterke verontreiniging). Op grond
daarvan wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een zogenaamd “geval van ernstige
bodemverontreiniging” conform de Wet bodembescherming en derhalve geen saneringsnoodzaak. Wel
wordt opgemerkt dat indien gegraven gaat worden ter plaatse van het pad eventueel vrijkomende grond
elders niet zondermeer toepasbaar is. Vrijkomende grond dient conform het Besluit
Bodemkwaliteit te worden gekeurd voor toepassingsmogelijkheden elders of voor afvoer naar een erkend
verwerker. Sterk verontreinigde grond is in geen geval elders toepasbaar en dient te worden afgevoerd
naar een erkend verwerker. Bij werkzaamheden in de grond dient tevens rekening gehouden te worden
met de te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132.
Geadviseerd wordt om de aanwezige ondergrondse brandstoftank door een erkend tanksaneringsbedrijf
te laten verwijderen.
De Wet bodembescherming maakt onderscheid tussen historische gevallen van verontreiniging die vóór 1
januari 1987 ontstaan zijn en nieuwe gevallen van verontreiniging die ná 1 januari 1987 ontstaan zijn. Bij
historische gevallen van verontreiniging mag bij de sanering rekening gehouden worden met de functie die
de bodem ter plaatse heeft (functiegericht saneren). Voor nieuwe gevallen van verontreiniging geldt de
saneringsregeling Wet bodembescherming niet; voor deze gevallen is het zorgplichtartikel 13 Wbb van
toepassing. Dit houdt in dat voor álle bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987, geldt dat
maatregelen moeten worden getroffen om de verontreiniging en de gevolgen van de verontreiniging
ongedaan te maken. De zorgplicht is van toepassing op alle bodemverontreiniging; reeds een lichte
verontreiniging kan reden zijn tot het treffen van maatregelen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de
aangetoonde verontreiniging met zware metalen en PAK een historisch geval van verontreiniging betreft.
De bovengenoemde bodemrapporten geven voldoende inzicht in de huidige verontreinigingssituatie. Deze
kunnen gebruikt worden voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning en dienen daarvoor ter
beoordeling te worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst.
4.2.2 Luchtkwaliteit
In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze paragraaf vervangt het Besluit
Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit introduceert
het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate'
(NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel
'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).
Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur
‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote'
projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en
stikstofdioxide (1,2 microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit.
'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent
bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen of een kantoor van minder
dan 100.000 m2 bvo niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve
vertaling naar verschillende functies is neergelegd in de Regeling 'niet in betekenende mate bijdragen'.
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Een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het Nationale
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is,
werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te
realiseren.
Besluit gevoelige bestemmingen
Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Het Besluit gevoelige
bestemmingen is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Met het Besluit wordt de vestiging
van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft
consequenties voor de ruimtelijke ordening.
Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10)
en stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft
op een gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan
weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg)
mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding
van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.
De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming:





scholen;
kinderdagverblijven;
verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.

Het gaat hierbij niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare
functies, ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten.
In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moeten er twee aspecten in beeld gebracht
worden. Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. Ten tweede moet bekeken worden of
het plan de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in betekenende
mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of de
grenswaarden niet overschreden worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt,
kan het plan alsnog gerealiseerd worden.
Planspecifiek
Wonen wordt in het Besluit gevoelige bestemmingen niet gezien als een gevoelige bestemming. Daarnaast
kan de herbouw van één bedrijfswoning, gezien de beperkte omvang, aangemerkt worden als een project
van 'niet in betekenende mate bijdragen'. Toetsing van het aspect luchtkwaliteit is daardoor, op grond van
artikel 4 van de Regeling NIBM niet noodzakelijk. Het project heeft 'niet in betekenende mate' invloed op
de luchtkwaliteit ter plaatse.
4.2.3 Geluid
De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De
kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving.
In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):




woningen;
geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan
categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);



andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en
verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn
aangegeven in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh):
o verzorgingstehuizen;
o psychiatrische inrichtingen;
o medisch centra;
o poliklinieken;
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o

medische kleuterdagverblijven.

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurd aan de hand van vastgestelde zoneringen.
Door deze zoneringen is er sprake van een sterke link met de Wro. Anders dan de naam van de Wet
geluidhinder misschien doet vermoeden worden niet alle milieugerichte geluidsaspecten in de Wet
geluidhinder geregeld. De belangrijkste onderdelen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn:
• toestellen en geluidwerende voorzieningen;
• industrielawaai;
• wegverkeerslawaai;
• spoorweglawaai;
• geluidbelastingkaarten en actieplannen.
Voor onderhavig bestemmingsplan is alleen de geluidhinder die wordt veroorzaakt door het wegverkeer
van belang. Met betrekking tot dit punt is in artikel 82 van de Wgh bepaald dat in principe de
geluidsbelasting op woningen binnen een zone, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet mag
overschrijden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de
verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen, met
uitzondering van 30 km wegen, op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). Indien na
akoestisch onderzoek blijkt dat de grenswaarden van de gevelbelasting worden overschreden dient er een
ontheffing te worden verkregen via een hogere voorkeursgrenswaarde procedure. De Wet geluidhinder
bepaald dat de afstand van een weg met een of twee rijstroken, in een binnenstedelijk gebied, 200 meter
aan weerszijde (gemeten vanuit de as van de weg) als geluidszone kent. Voor gevoelige bestemmingen
betekent dit dat wanneer deze in de geluidszone vallen, een akoestisch onderzoek noodzakelijk is.
Onderhavig plan omvat de sloop van twee woningen en de herbouw van één bedrijfswoning. Daarbij is een
bewuste keuze gemaakt voor sloop-nieuwbouw om enerzijds te kunnen voldoen aan de hedendaagse
wooneisen en anderzijds beter gebruik te kunnen maken van de hedendaagse (milieu)technische
(bouw)oplossingen. Bovendien neemt het aantal gehinderden af en is er sprake van een geluidluwe zijde
aan de zuid-oostzijde van de woning. Het naastgelegen (eigen)bedrijf levert hier nauwelijks overlast op
aangezien het laden en lossen zuidelijker (en veelal inpandig) plaatsvindt. Daarmee kan worden gesteld
dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en een acceptabel woon- en leefklimaat.
Woningen (ook bedrijfswoningen) worden gezien als een geluidgevoelige bestemming. Ondanks dat het in
onderhavig plan gaat om het herbouwen van een reeds bestaande woning is toch akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Dit vanwege het feit dat de nieuwe bedrijfswoning niet op exact delfde plek wordt
teruggebouwd en omdat de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden.
Planspecifiek
Voor het plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd [3] (zie bijlage). De woning ligt binnen de bebouwde
kom van Hillegom op ca. 9 meter uit de as van de Weeresteinstraat, binnen de geluidzone van de weg. De
maximum snelheid op de weg bedraagt 50 km/uur. De geluidbelasting is berekend met behulp van een
rekenmodel op basis van de weg- en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente Hillegom.
De geluidbelasting door wegverkeer op de Weeresteinstraat bedraagt ten hoogste 60 dB na aftrek van 5
dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de gevel van de woning
in rekenpunt 1, 2 en 3. Op de hoogst geluidbelaste westgevel (rekenpunt 1) wordt de
voorkeursgrenswaarde met 12 dB overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet
overschreden.
Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de bron ligt niet voor de hand
uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra onderhoud van de weg. Afscherming van de woning is op deze
locatie
eveneens niet haalbaar. Voor de gevels van de woning dient daarom een hogere waarde te worden
aangevraagd van 60 dB voor wegverkeer op de Weeresteinstraat.
Voor de westgevel, de noord- en de zuidgevel, met een geluidbelasting van meer dan 53 dB, zijn
aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. De hoogste geluidbelasting op de westgevel van de
woning bedraagt zonder
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aftrek 65 dB. De benodigde karakteristieke geluidwering bedraagt dan GA;k 33 dB. Voor de oostgevel, met
een geluidbelasting van 51 dB zonder aftrek, bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20
dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevel zijn geen aanvullende
geluidwerende voorzieningen nodig.
4.2.4 Bedrijven en milieuzonering
Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun
omgeving. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de
bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn
voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld
woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een
zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven.
Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe
bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de
gevoelige functie krijgen en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven
komt te staan. Doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van
de bedrijven als ook een goed klimaat voor de gevoelige functie.
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en
stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk
type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de
publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de
minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden
afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan.
Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt.
Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende
en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen:



het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij
gevoelige bestemmingen;



het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld
bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen
uitoefenen.

Planspecifiek
Dit bestemmingsplan voorziet in de sloop van twee bestaande woningen en de bouw van één vrijstaande
bedrijfswoning waarbij deze op kortere afstand van het achtergelegen bedrijf komt te staan. Gezien deze
bedrijfswoning onderdeel uitmaakt van deze inrichting (zie afbeelding hieronder), in dit geval
het preparatiebedrijf Lommerse-Uitendaal, vormt dit geen belemmering voor het herbouwen ervan.
Bovendien vormt de bedrijfsbestemming geen belemmering ten aanzien van de bestaande noordelijk
gelegen woningen aangezien deze bestemmingssituatie ter plaatse reeds bestaat. Daarmee kan gesteld
worden dat de situatie bij het herbouwen van de bedrijfswoning geen belemmering vormt voor de
omgeving of voor de woning zelf.

24

Relatie bedrijfswoning en achterliggend bedrijf
4.2.5 Externe veiligheid
Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving
met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat daarbij om onder
meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen
een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle activiteiten aan te
houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid
erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe
veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op
de volgende risico’s:





risicovolle (Bevi-)inrichtingen;
vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt
kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.
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Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar
Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en
dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine
kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt
verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.
Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Het plaatsgebonden risico (voorheen individueel risico) wordt uitgedrukt in een contour van 10 -6 als
grenswaarde. Het realiseren van kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het
realiseren van beperkt kwetsbare objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter,
voor beperkte kwetsbare objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan
worden afgeweken van deze waarde tot de 10-5 contour.
Bij groepsrisico is niet een contour bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde
periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Bij groepsrisico wordt gewerkt met
een oriëntatiewaarde en niet met een grenswaarde. Hoe meer mensen dicht op de bron zijn bij een
bepaalde calamiteit, hoe groter het effect. Het Bevi stelt dat bij elk bestemmingsplan, waar een relevant
groepsrisico aanwezig is dit moet worden verantwoord, ook wanneer dit onder de oriëntatiewaarde ligt.
Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico hoe zwaarder de verantwoording is.
Risicovolle (Bevi-)inrichtingen
Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi)
van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen buiten
de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden
blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als
groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende ministeriële
regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit algemene
regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen
moeten worden aangehouden.
Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Met betrekking tot het beleid en de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. Zo is er een nieuw Besluit externe veiligheid buisleidingen en
een Structuurvisie buisleidingen. Deze Structuurvisie is de opvolger van het Structuurschema
Buisleidingen uit 1985 en bevat een lange termijnvisie op het buisleidingentransport van gevaarlijke
stoffen.
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis
van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op
basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object
mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. Het Bevb vervangt
hiermee de circulaires Zonering langs hogedruk aardgasleidingen (1984) en Zonering langs
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen (1991).
Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor
Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staat beschreven in Besluit
transportroutes gevaarlijke stoffen (Btev). In het Btev staan regels op het gebied van externe veiligheid
voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen.
Volgens het Btev mag op grond van een ruimtelijke besluit geen kwetsbaar object in de veiligheidszone
worden gebouwd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogen alleen in uitzonderlijke gevallen in de
veiligheidszone worden toegestaan. Ten opzichte van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen is een verantwoording van het groepsrisico niet meer verplicht als het aannemelijk is dat het
groepsrisico ver beneden de oriëntatiewaarde blijft of nauwelijks toeneemt.
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Planspecifiek
De volgende afbeelding toont een fragment van de risicokaart.

Fragment risicokaart (plangebied zwart omcirkeld)
Uit raadpleging van de risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle
inrichtingen aanwezig zijn. De dichtstbijzijnde risicovolle inrichting ligt op circa 350 m van het plangebied.
Over de Weeresteinstraat (N208) kan vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Gelet op de omgeving
zal er een beperkt aantal transportbewegingen plaatsvinden. Omdat het plan gaat over de vervanging van
2 woningen door 1, zal het aantal aanwezige personen afnemen. Het groepsrisico als gevolg van het
vervoer van gevaarlijke stoffen zal daardoor ten minste gelijk blijven. Gelet op deze punten kan een
verdere afweging van de risico's achterwege blijven.
Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor onderhavig plan.

4.3 Water
Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het
water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden
en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.
4.3.1 Generiek beleid
Op Rijksniveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot water. De
belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal Waterplan.
Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige
waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met water,
Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet
krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee
principes(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:



vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms
wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het
water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig
opleveren wordt het water afgevoerd.
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schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon
wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als
laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod.

Waterwet
Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. Deze
benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen
waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water,
grondgebruik en watergebruikers. Het doel van de Waterwet is het integreren van acht bestaande wetten
voor waterbeheer. Door middel van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater
en grondwater en de juridische implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn
Water. Via de Waterwet gelden verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te
vangen en daarom is er de integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes
vergunningen uit eerdere wetten (inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.
Nationaal Waterplan
Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal
Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot
een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen,
beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft
maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige
generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.
4.3.2 Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland
Op 9 december 2009 is het nieuwe waterbeheerplan (WBP) van het hoogheemraadschap van Rijnland
vastgesteld. Voor de planperiode 2010-2015 is dit WBP van toepassing. In het plan geeft Rijnland aan wat
haar ambities voor deze planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het
nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn:
1.
2.
3.

veiligheid tegen overstromingen;
voldoende water;
gezond water.

Wat betreft veiligheid is het cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat
rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat
het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij
wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met
klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en
hevigere buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelstijging. Het WBP sorteert voor op deze
ontwikkelingen.
Keur en Beleidsregels
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels die in
2011 geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet en
daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur
bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De
'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als
waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de
waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:





Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);
Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken);
Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).

28

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen
uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergunning op grond van de
Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het
watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels (voluit: Beleidsregels en Algemene
Regels Inrichting Watersysteem 2011 Keur), die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader
uitgewerkt.
Beleidsregel 2 Beschermingszone - oppervlaktewateren
Beleidsregel 2 stelt regels ten aanzien van het bebouwen en beplanten in of nabij de beschermingszone.
De beleidsregel geldt zowel voor primaire watergangen als overige watergangen. Op grond van de Keur
(artikel 3.1.1-1b en 3.1.1-1c) is het zonder vergunning van het bestuur niet toegestaan in, op of onder
en/of boven waterstaatswerken en hun beschermingszone:



werken of opgaande (hout) beplanting aan te brengen of te hebben, dan wel aanwezige
(hout)beplanting te verwijderen;



vaste stoffen, voorwerpen te brengen, te hebben of te houden op andere dan daarvoor kennelijk
bestemde plaatsen.

In de legger van de Keur is van alle oppervlaktewateren de beschermingszone gedefinieerd. Om het
onderhoud en de inspectie vanaf de kant te kunnen uitvoeren, moet de beschermingszone vrij zijn van
bebouwing en beplanting. Afwijken van de regels is toegestaan indien:




het betreffende oppervlaktewater varend kan worden onderhouden;
de wijziging van de wijze van onderhoud geen negatieve gevolgen heeft voor de (ecologische)
waterkwaliteit (conform algemene zorgplicht, Flora- en faunawet);



de onderhoudsverplichtingen van de overige onderhoudsplichtigen niet worden verzwaard.

4.3.3 Watertoets
De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op
evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen
technische toets maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder
met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de
watertoets en de uitkomsten van een eventueel overleg opgenomen.
Planspecifiek
Watercompensatie
De regels en voorwaarden van het beleid voor watercompensatie zijn afgeleid uit de Keur (artikel 14 lid 1,
2 en 3). Een toename aan verharding van meer dan 500 m2 dient volgens de regels van het
hoogheemraadschap in de vorm van nieuw open water te worden gecompenseerd. Een toename aan
verharding zorgt er namelijk voor dat het regenwater sneller op het oppervlaktewater zal afstromen. Het
uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat er geen verslechtering van de huidige situatie mag
optreden.
In de huidige situatie is het plangebied vrijwel geheel verhard. De voorgenomen ontwikkeling zal dus niet
zorgen voor een verslechtering van de huidige situatie. Watercompensatie is derhalve niet noodzakelijk.
Waterafvoer
De nieuwe bebouwing dient te voldoen aan het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland met
betrekking tot de afvoer van hemelwater en vuilwater. Dit houdt in dat het hemelwater wordt afgekoppeld
en het vuilwater via het riool afgevoerd. Binnen de planontwikkeling wordt een en ander gescheiden
aangeboden conform de gestelde eisen.

29

4.4 Ecologie
Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming
kan volgen uit de aanwijzing van een gebied. Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet
(Ffw) van toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij
ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de
aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.
Gebiedsbescherming
De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. In de Natuurbeschermingswet zijn
de volgende gronden aangewezen en beschermd:





Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);
beschermde Natuurmonumenten;
wetlands.

Naast deze drie soorten gebieden is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het kader van de
gebiedsbescherming van belang. De EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden
in Nederland en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische
verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse
natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een
leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang:





vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;
verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;
verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke
natuurkwaliteit haalbaar is.

Planspecifiek
Het plangebied is gelegen op ca. 2,5 kilometer afstand van het Natura2000-gebied "KennemerlandZuid". Gelet op de kleinschaligheid van het plan (sloop bestaande woningen, realiseren nieuwe woning) en
de afstand tot het Natura2000-gebied, wordt gesteld dat het plan geen negatieve effecten heeft op de
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura2000-gebied. Op basis van het voorgaande zijn
planologisch gezien geen belemmeringen te verwachten.
Ten noorden van het plangebied, op ca. 870 meter afstand ligt het terrein “De Geestgronden” wat
onderdeel uitmaakt van de EHS. Het plangebied is niet gelegen in een belangrijk weidevogelgebied.
Tevens rust op het plangebied geen strategische reservering natuur en zijn binnen het plangebied geen
karakteristieke landschapselementen aanwezig. Omdat het plangebied niet is gelegen in een EHS-gebied
en niet is gelegen in overige gebieden, zijn er planologisch gezien geen belemmeringen te verwachten.
Op grond van de bouwkundige staat van de huidige bebouwing (gebouw met een plat dak, stucwerk op de
gevels en geen openingen in de gevels) is de bebouwing niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen
en niet geschikt voor vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd (Huismus en Gierzwaluw).
Mogelijk dat in de tuin beschermde vogelsoorten hun leefgebied hebben (zoals Koolmees en
Pimpelmees), maar de tuin blijft grotendeels gehandhaafd. Daarnaast zijn in de tuin geen vogelsoorten te
verwachten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd. Overige beschermde soortgroepen worden, op
basis van verspreidingsgegevens, alsmede het feit dat het plangebied is gelegen in stedelijk gebied, niet
verwacht in het plangebied.
Soortenbescherming
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en
dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van
soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten

30

aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde
besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde
verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3).
Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dieren plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.
Planspecifiek
Op grond van de bouwkundige staat van de huidige bebouwing (gebouw met een plat dak, stucwerk op de
gevels en geen openingen in de gevels) is de bebouwing niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen
en niet geschikt voor vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd (Huismus en Gierzwaluw).
Mogelijk dat in de tuin beschermde vogelsoorten hun leefgebied hebben (zoals Koolmees en
Pimpelmees), maar de tuin blijft grotendeels gehandhaafd. Daarnaast zijn in de tuin geen vogelsoorten te
verwachten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd. Overige beschermde soortgroepen worden, op
basis van verspreidingsgegevens, alsmede het feit dat het plangebied is gelegen in stedelijk gebied, niet
verwacht in het plangebied.
Desondanks zal bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden worden met het
zorgplichtartikel uit de Ffw. In de Ffw staat dat voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de
zogenaamde zorgplicht geldt. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel
mogelijk voorkomen moeten worden. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren,
beschermd of niet.

4.5 Archeologie
In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
(Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees
archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze
bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn
mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt
een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te
gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan
vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen
worden en/of het initiatief aangepast kan worden.
Planspecifiek
Het plangebied ligt binnen de bestemmingen Waarde – Archeologie 1. Dit betekent dat voor het bouwen
een inventariserend onderzoek noodzakelijk is. Voor de planontwikkeling is een bureau- en
inventariserend veldonderzoek verricht [4].
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
1) Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat voor het plangebied een middelhoge verwachting
geldt op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Midden-Neolithicum tot en met de
Nieuwe Tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de verwachting dat in het plangebied een strandwal
aanwezig is, die in principe bewoonbaar was vanaf de vorming in het Midden-Neolithicum. Uit de
aanwezige archeologische waarnemingen in de directe omgeving van het plangebied is gebleken dat er
archeologische resten aanwezig zijn uit de Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen. Er geldt een lage
archeologische verwachting voor (nederzettings)resten uit de Nieuwe Tijd, omdat uit historische kaarten
geen aanwijzingen zijn voor bewoning in deze periode. De verwachting is dat de strandwal ter plaatse
gedurende deze periode vergraven is ten behoeve van de bollenteelt
2) Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in gebruik is geweest als tuinen en weiland.
Vervolgens is het gebruikt als bollengrond en pas rond 1950 werd het in gebruik genomen als bouwgrond
voor een woning met tuin.

31

3) Uit het veldonderzoek blijkt dat de aanwezige bodem volledig verstoord is. Zowel onder de bouwvoor en
het opgebrachte bouwdek bevindt zich een heel pakket van omgewerkte strandzanden. Op een diepte
van 300 cm –Mv is onverstoord strandzand aanwezig, maar de oorspronkelijke strandwal is volledig
vergraven. Eventueel aanwezig archeologische nederzettingsresten zijn hierbij verloren gegaan.
4) Concluderend is in het plangebied sprake van een zeer lage archeologische verwachting op de
aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Midden-Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd.
Advies
Gezien de resultaten van het vooronderzoek worden geen archeologische vervolgmaatregelen
geadviseerd.

4.6 Verkeer en parkeren
Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de
verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
Planspecifiek
Verkeer
De bedrijfswoning krijgt een rechtstreekse aansluiting op de Weeresteinstraat vergelijkbaar als in de
huidige situatie. Derhalve is er geen sprake van een wijziging op de verkeerssituatie ter plaatse en levert
de nieuwe bedrijfswoning geen nadelige effecten op voor de verkeerssituatie ter plaatse.
Parkeren
Het parkeren voor de bedrijfswoning wordt op eigen terrein voorzien. Daarmee wordt het openbaar gebied
rondom de bedrijfswoning ontzien van extra parkeerdruk. Bovendien wordt één woning onttrokken
waardoor er sprake is van een verminderde parkeerdruk ter plaatse.
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5 Economische uitvoerbaarheid
Bij het opstellen van een nieuw plan dient op grond van artikel 5.1.3 lid 1 sub f van het Besluit ruimtelijke
ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van dit plan.
Planspecifiek
Het uitvoeren van het initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. De financiële
verantwoordelijkheid van het initiatief en het daarbij horende risico wordt volledig gedragen door de
initiatiefnemer. De gemeente heeft ten behoeve van het initiatief met de initiatiefnemer een anterieure
overeenkomst gesloten, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. De kosten zijn dankzij de
anterieure overeenkomst anderszins verzekerd waardoor een exploitatieplan niet nodig is. De
economische uitvoerbaarheid van het plan is derhalve verzekerd.
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6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
6.1 Zienswijzenprocedure
6.1 Algemeen
Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro
sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel
wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.
Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd
worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na
vaststelling door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na
bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens de dag
na afloop van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan
treedt het bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een
voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige
voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
6.2 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is een tweetal reacties ontvangen van respectievelijk
de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het ontwerp bestemmingsplan is middels een E-formulier aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Het
E-formulier stelt vragen en de daarop gegeven antwoorden geven inzicht in de vraag of het ruimtelijke plan
mogelijk strijdig is met het provinciaal beleid en dus door de provincie bekeken moet worden.
Uit de ingevulde antwoorden blijkt dat het ruimtelijke plan niet hoeft te worden toegezonden en
daarmee niet strijdig is met het provinciaal beleid.
Per mail is een reactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland ontvangen. Het slopen van de
bestaande woningen en het bouwen van de bedrijfswoning met garage heeft naar inzicht van het
Hoogheemraadschap geen negatieve invloed op de waterhuishouding in het lokaal gebied. Zij verlenen
dan ook een positief wateradvies.
6.3 Verslag zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken, van 23 juli tot 2
september 2015, ter inzage gelegen. In deze periode had eenieder de gelegenheid een zienswijzen in te
dienen. Daarvan is geen gebruik gemaakt.
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1. INLEIDING

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in de periode van
november 2014 tot januari 2015 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740
verricht op de locatie aan de Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom.
De aanleiding van het bodemonderzoek is de geplande wijziging van het bestemmingsplan van de
locatie en de aanvraag van een omgevingsvergunning in verband met de nieuwbouwplannen voor een
woning. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en
of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige of toekomstige gebruik.
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens NEN 5725 (Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009) en de NEN 5740
(Strategie voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek, januari 2009).
Inventerra Comon Services bv is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001 en 2002 behorende bij
Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ (BRL
SIKB 2000). Inventerra is gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor:
•
het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend
bodemonderzoek opgezet volgens NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek,
een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de
bodem volgens NEN 5707 en andere vergelijkbare onderzoeken;
•
het gehele proces van het hierboven genoemde veldwerk, inclusief alle secundaire processen, dat
begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en
monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
•
de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
•
de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
veldwerkresultaten en advies;
•
veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van
peilbuizen;
•
de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de
vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).
In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek.
Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten
van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek getoetst
aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden
conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd.
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2. VOORONDERZOEK

Conform de NEN 5740 zal eerst een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- en afwezigheid, de
aard en de ruimtelijke verspreiding van eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve van het
opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN
5725.
Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard
vooronderzoek richt zich in principe op alle percelen waarop het bodemonderzoek betrekking heeft én
de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is,
worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groter
zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de
onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding is om toch het gehele aangrenzende
perceel te onderzoeken.
De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschalige
gevallen van bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder is
dan 25 meter. Grote punt-/oppervlaktebronnen komen veelal naar voren tijdens gesprekken met
deskundige gemeenteambtenaren en/of het raadplegen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.
Tijdens het vooronderzoek
onderzoekslocatie:

wordt

informatie

verzameld

over

-

(Financieel)juridische aspecten

-

Voormalig en huidig gebruik

-

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen

-

Bodemopbouw en geohydrologie

-

Toekomstig gebruik

de

volgende

aspecten

van

de

Per onderdeel kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals:
-

Informatie/interview (s) eigenaar en/of opdrachtgever

-

Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie

-

Online bronnen zoals Bodemloket.nl en WatWasWaar.nl

-

Bodemkwaliteitskaarten

-

Topografische kaarten

-

Geohydrologische kaarten

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek
wordt beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter
beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de
onderzoekslocatie geconstateerde situatie.
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In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Gegevens onderzoekslocatie
Adres

Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom

Kadaster

Hillegom, B, 6308 (ged.)

XY-coördinaten

X: 100.382

Oppervlakte

Y: 480.121

2

ca. 870 m

Terreinbeschrijving
Gebruik
Omgeving

Woning met tuin en inrit
Aan de westzijde is een bedrijf aanwezige (bollenopslag). Voor het overige is
in de omgeving sprake van woningen.

Informatie eigenaar /

Op de onderzoekslocatie is een ondergrondse HBO-tank gelegen die in het

opdrachtgever

verleden is afgevuld met zand.
Bij het bedrijf ten westen van de locatie (nr. 166) is na aankoop een
bodemsanering uitgevoerd vanwege een verontreiniging rond ondergrondse
brandstoftanks.

Bouwjaar opstal(len)

Woningen: 1968

(BAG-viewer)
Toekomstig gebruik

Gepland is de nieuwbouw van een dubbel woonhuis.

Terreininspectie

Geen bijzonderheden

Geraadpleegde (externe) bronnen
Kaartmateriaal

1929: agrarisch (bollenteelt)

(WatWasWaar.nl)

Vanaf 1951: bebouwing op de locatie
Geen kassen, slootdempingen of boomgaarden

Omgevingsdienst

Op de locatie is een brandstoftank geregistreerd, maar nadere informatie is

West-Holland en

niet bekend. Westelijk van de locatie is een bodemsanering uitgevoerd

gemeente Hillegom

vanwege een geval van ernstige bodemverontreiniging met olieproducten
rond twee ondergrondse tanks (code ZH/220/0031/840). De
saneringsevaluatie is op 19 mei 2000 door de provincie goedgekeurd.

Bodemloket.nl

Geen aanvullende informatie ten opzichte van bovenstaande

Geohydrologie

Holocene deklaag: tot ca. 20 m-mv, bestaande uit een afwisseling van

(DinoLoket en

zandige (duinpakket), kleiige en organogene afzettingen

Grondwaterkaarten

Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de

TNO)

Formaties van Kreftenheye en Boxtel: dikte circa 10 meter
Stromingsrichting van het freatisch grondwater: zuidoostelijk
Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuidoostelijk

KLIC (kabel- en

Melding 14G395923

leidinginformatie)
De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
In bijlage 1.3 zijn de overzichtsfoto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie en de veldwerkzaamheden,
bijgevoegd en in bijlage 1.4 zijn de verzamelde gegevens van het vooronderzoek opgenomen.
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3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

3.1

Hypothese

De tanklocatie worden beschouwd als een ‘verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse
brandstoftanks’ conform NEN 5740 VEP-OO. Omdat nadere gegevens ontbreken zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
Het betreft een HBO-tank met een totale inhoud van maximaal 5 m3;
•
De vul- en ontluchtingspunten bevonden zich op een afstand van < 5 meter van de tank;
•
Er is maximaal 5 meter (ondergronds) leidingwerk aanwezig.
Op basis van de nu bekende informatie wordt de algemene bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie
beschouwd als een ‘verdachte locatie’ vanwege de vroegere bollenkwekerijen. Desondanks wordt de
onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte locatie’ ONV (NEN 5740) gehanteerd. In uitbreiding hierop
worden
de
analysepakketten
van
de
grond(meng)monsters
uitgebreid
met
OCB
(OrganoChloorBestrijdingsmiddelen).
De oostelijk van de locatie uitgevoerde bodemsanering wordt, gezien de afstand (ca. 30 meter) en het
feit dat de grondwaterstroming van de onderzoekslocatie richting deze saneringslocatie gericht is, niet
als aandachtspunt beschouwd.
3.2

Onderzoeksstrategie

Op basis van bovenstaande hypothese(s) dienen,
veldwerkzaamheden en analyses te worden verricht:

conform

de

NEN

5740,

de

volgende

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
Locatie

Hypothese
boringen

Veldwerk
peilbuizen

bg

Analyses
og

gw

1

ondergrondse
brandstoftank

VEP-OO

1x 2,5 m-mv

*

1x ODSG

1x ODSG

**

2

algemene
bodemkwaliteit
ca. 700 m2

ONV

4x 0,5 m-mv
1x 2,0 m-mv

1x*

1xNENG+OCB

1xNENG+OCB

1xNENW**

Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld
ODSG :
NENG :

NENW :

*
**

:
:

bg: bovengrond

og: ondergrond

gw: grondwater

droge stofgehalte, organisch stofgehalte, minerale olie, AS3000
standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium,
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10
VROM), polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)
standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel
en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en
styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)
de peilbuis wordt vooralsnog geplaatst bij de ondergrondse tank
de te analyseren parameters minerale olie en vluchtige aromaten zijn opgenomen in het standaard analysepakket

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem beperkt zich tot het doen van
waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Een
asbestonderzoek conform de NEN 5707 maakt geen onderdeel uit van dit bodemonderzoek.
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3.3

Aanvullend onderzoek

Vanwege de constatering van een verontreiniging met kobalt in een mengmonster is aansluitend
aanvullend onderzoek uitgevoerd, bestaande uit:
• separate en aanvullende analyses van nog in het laboratorium aanwezige grondmonsters;
• uitvoeren van aanvullende (karterende) boringen;
• analyse van de nieuw genomen grondmonsters.
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4. UITVOERING EN RESULTATEN ONDERZOEK

4.1

Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen
2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen) en 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). De uitvoerend
veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Op 10 november 2014 zijn in totaal 7 boringen (boringen 101 t/m 107) geplaatst, in diepte variërend
van 1,0 – 3,0 m-mv. Boring 102, nabij de ondergrondse brandstoftank, is afgewerkt met een peilbuis
ten behoeve van het grondwateronderzoek. Op 7 januari 2015 zijn ten behoeve van het aanvullend
onderzoek in totaal 5 boringen (boringen 201 t/m 205) tot circa 1 m-mv geplaatst. De situering van de
boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.
Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.
Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.
De bodem op de locatie bestaat tot de maximale boordiepte uit zand, met plaatselijk een dunne kleilaag
(boringen 102 en 103) in de toplaag. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte
van 1,4 m-mv. In de navolgende tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden tijdens het
plaatsen van de boringen weergegeven.
Tabel 3 Visuele waarnemingen tijdens plaatsing boringen
Boring

Diepte boring
(m -mv)

Traject
(m -mv)

Grondsoort

Waargenomen bijzonderheden

101

2,50

0,20 - 0,70

Zand

zwak puinhoudend

103

1,00

0,00 - 0,50

Klei

sporen baksteen

105

1,00

0,00 - 0,50

Zand

zwak baksteenhoudend

106

1,20

0,00 - 0,70

Zand

zwak puinhoudend

107

1,70

0,40 - 0,70

Zand

zwak puinhoudend

201

1,20

0,30 - 0,70

Zand

zwak puinhoudend

202

1,20

0,30 - 0,70

Zand

zwak puinhoudend

203

1,20

0,20 - 0,70

Zand

sterk puinhoudend

0,70 - 1,20

Zand

zwak puinhoudend

204

205

1,10

1,00

0,10 - 0,20

uiterst repachoudend

0,20 - 0,60

Zand

matig puinhoudend, matig koolashoudend

0,60 - 1,10

Zand

zwak puinhoudend

0,20 - 0,50

Zand

zwak puinhoudend, matig koolashoudend

In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht
(plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat, op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het
blote oog, een zodanige hoeveelheid asbest bevat dat de huidige norm mogelijk wordt overschreden.
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Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 102 is op 17 november 2014 door dhr. P. van Achterberg
zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. Tijdens het bemonsteren is het grondwater visueel
geïnspecteerd. Bijzonderheden, zoals drijf- en zinklagen, afwijkende kleur of geur zijn genoteerd. De
resultaten hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel.
Tabel 4 Visuele waarnemingen tijdens monstername grondwater
Peilbuis
102

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

pH

EGV
(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

Bijzonderheden

2,0 – 3,0

1,35

6,9

1710

9,52

-

Verklaring tabel:

pH: zuurgraad

EGV: elektrisch geleidend vermogen

Op basis van de troebelheidsmeting kan het grondwater als helder worden beschouwd.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.
4.2

Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters en de uitgevoerde analyses.
Tabel 5 Overzicht grond- en grondwatermonsters
Grondmonster

MM1

MM2

Boring met traject
(m-mv)
101 (0,20 - 0,70)
104 (0,15 - 0,50)
105 (0,00 - 0,50)
106 (0,00 - 0,50)
107 (0,40 - 0,70)

103
104
105
106
107

(0,50
(0,50
(0,50
(0,70
(0,70

-

1,00)
1,00)
1,00)
1,20)
1,20)

Analyse

Toelichting

NENG

zandige bovengrond met bijmenging van bodemvreemd
materiaal

NENG

zandige ondergrond

MM3

101 (1,20 - 1,60)
102 (1,00 - 1,50)

ODSG

102-2

102 (0,20 - 0,50)

ODSG

kleiige bovengrond bij tank

103-1

103 (0,00 - 0,50)

NENG

klei met bijmenging van bodemvreemd materiaal

101-2

101 (0,20 - 0,70)

kobalt

separate analyse MM1

104-2

104 (0,15 - 0,50)

kobalt

separate analyse MM1

105-1

105 (0,00 - 0,50)

kobalt

separate analyse MM1

106-1

106 (0,00 - 0,50)

kobalt

separate analyse MM1

107-1

107 (0,40 - 0,70)

kobalt

separate analyse MM1

201-1

201 (0,30 - 0,70)

M+P

zand zwak puinhoudend

202-1

202 (0,30 - 0,70)

M+P

zand zwak puinhoudend

203-1

203 (0,20 - 0,70)

M+P

zand sterk puinhoudend

204-1

204 (0,20 - 0,60)

M+P

zand matig puinhoudend, matig koolashoudend

205-2

205 (0,20 - 0,50)

M+P

zand zwak puinhoudend, matig koolashoudend

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv)

Analyse

Toelichting

102-1-1

NENW

naast de ondergrondse tank

2,00 - 3,00

zand niveau grondwaterspiegel bij tank
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Verklaring
ODSG :
NENG :
NENW :
M+P

:

tabel:
droge stofgehalte, organisch stofgehalte, minerale olie
standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum
standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
minerale olie)
9 zware metalen en PAK

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van
VROM vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden
voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling
bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor
grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.
In bijlage 3 is een beschrijving toegevoegd van de stoffen waarop de grond- en grondwatermonsters
zijn onderzocht en wordt het toetsingskader nader beschreven.
In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en
grondwatermonsters weergegeven. Hierbij zijn alleen de verhoogde parameters ten opzichte van de
achtergrond- c.q. streefwaarden vermeld. De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 4.
In bijlage 5 is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en
grondwatermonsters bijgevoegd.
Tabel 6 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters
Grondmonster

Traject (m-mv)

> AW

>T*

>I

MM1

0,00 - 0,70

kwik, lood, zink, PAK

kobalt

-

MM2

0,50 - 1,20

kwik, PCB, PAK

-

-

MM3

1,00 - 1,60

minerale olie

-

-

102-2

0,20 - 0,50

-

-

-

103-1

0,00 - 0,50

cadmium, koper, kwik, nikkel,
lood, zink, PCB

-

-

101-2#

0,20 - 0,70

-

-

-

104-2#

0,15 - 0,50

-

-

-

105-1#

0,00 - 0,50

-

-

-

106-1#

0,00 - 0,50

-

-

-

107-1#

0,40 - 0,70

-

-

kobalt

201-1

0,30 - 0,70

kobalt, kwik, lood, zink, PAK

-

-

202-1

0,30 - 0,70

zink

-

-

203-1

0,20 - 0,70

koper, molybdeen, nikkel,
PAK

kobalt, nikkel

-

204-1

0,20 - 0,60

kobalt, lood

nikkel

PAK

205-2

0,20 - 0,50

kobalt, koper, molybdeen,
nikkel, lood, PAK

-

-

Grondwatermonster

Filterstelling
(m-mv)

>S

>T*

>I

102-1-1

2,00 - 3,00

-

-

-
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Verklaring tabel:
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S
: overschrijding streefwaarde(n)
> T
: overschrijding tussenwaarde(n) *
> I
: overschrijding interventiewaarde(n)
: geen overschrijding
*
: de tussenwaarde heeft geen wettelijke status meer. Desondanks wordt deze waarde door veel bevoegde gezagen
nog gehanteerd als criterium voor nader onderzoek. Overschrijding van deze voormalige tussenwaarde is een
indicatie dat (elders op de locatie) mogelijk sprake is van (een) verontreiniging(en) met gehalten boven de
interventiewaarde(n).
#
: betreft separate analyses van MM1 vanwege verhoogd gehalte aan kobalt

Afwijking
Op een analysecertificaat is een overschrijding van de conserveringstermijn voor een aantal parameters
vastgesteld. Een overschrijding van de conserveringstermijn is een kritische afwijking op de BRL, omdat
hierdoor de betrouwbaarheid van de resultaten mogelijk beïnvloed is. Het betreft het volgende
analysecertificaat 2014134835: conserveringstermijn minerale olie (GC) (Voorbehandeling) en Extractie
PAK/PCB.
De oorzaak voor de overschrijding van de conserveringstermijn komt doordat het aanvullende analyses
betreft in vervolg op de eerste analysefase. Hierdoor zijn de aanvullende analyses met het oog op de
conserveringstermijn te laat in behandeling genomen.
Omdat de monsters tijdens het veldwerk, het transport en bij het laboratorium onder strenge condities
gekoeld en opgeslagen zijn, wordt een eventuele beïnvloeding van de monsters en daarmee de
analyseresultaten minimaal geacht.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in de periode van
november 2014 tot januari 2015 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740
verricht op de locatie aan de Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom. Op de onderzoekslocatie, met
een oppervlakte van ca. 870 m2, is een dubbel woonhuis met tuin aanwezig. Het noordelijk deel van de
onderzoekslocatie betreft een inrit, die is verhard met asfalt met daaronder beton.
De aanleiding van het bodemonderzoek is de geplande wijziging van het bestemmingsplan van de
locatie en de aanvraag van een omgevingsvergunning in verband met de nieuwbouwplannen voor een
woning. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en
of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige of toekomstige gebruik.
Op basis van de resultaten van het voorafgaande uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese
opgesteld met betrekking tot een mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht
voor bodemverontreiniging.
Uit de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek wordt het volgende
geconcludeerd:
•
Op nagenoeg de gehele onderzoekslocatie zijn in de bovengrond tot maximaal 1,2 m-mv, en
plaatselijk tot 2,0 m-mv, bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen en koolas)
aangetoond;
•
De bodemlagen ter plaatse van de tuin, met daarin een bijmenging met bodemvreemd
materiaal, zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen;
•
Ter plaatse van de inrit (onder het asfalt), de bodemlagen met daarin een bijmenging met
bodemvreemd materiaal, zijn sterk verontreinigd met kobalt (boring 107), matig verontreinigd
met kobalt en nikkel (boring 203) en matig verontreinigd met nikkel en sterk verontreinigd met
PAK (boring 204). Voor het overige zijn ten hoogste lichte verontreinigingen vastgesteld;
•
In de ondergrond (0,5 – 1,2 m-mv) zijn lichte verontreinigingen met kwik, PCB en PAK
aangetoond.
•
Bij het onderzoek ter plaatse van de ondergrondse brandstoftank zijn zintuiglijk geen
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een verontreiniging met olieproducten.
•
In mengmonster MM3 (zand rond grondwaterspiegel bij de tank) is een lichte verontreiniging
met minerale olie geconstateerd. De kleiige bovengrond is niet verontreinigd met minerale olie.
•
In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 102) zijn geen verontreinigingen
aangetoond.
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘verdachte locatie’ vanwege de tank
aangenomen te worden en de hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het overige terrein verworpen te
worden, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond.
De verhoogde gehalten in de bovengrond worden toegeschreven aan de bijmenging met bodemvreemd
materiaal, al dan niet in combinatie met een historische bodembelasting en eventuele vroegere
terreinophogingen.
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Middels het uitgevoerde aanvullend onderzoek is de omvang van de sterke verontreiniging met kobalt in
de bovengrond volledig in kaart gebracht. De omvang van de sterke verontreinigingen bedraagt slechts
enkele kubieke meters. Bij het aanvullend onderzoek naar koper is echter bij boring 204 een sterke
verontreiniging met PAK aangetroffen. Aangezien deze boring zich aan de rand van de
onderzoekslocatie bevindt, kan gesteld worden dat de omvang van deze verontreiniging op de
onderzoekslocatie zeer beperkt is (enkele kubieke meters). Wel kan de verontreiniging onderdeel
uitmaken van een geval van verontreiniging die zich grotendeels buiten de onderzoekslocatie bevindt.
Op grond van het totaal aan onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van
bodemverontreiniging van een beperkte omvang (minder dan 25 m3 sterke verontreiniging). Op grond
daarvan wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een zogenaamd “geval van ernstige
bodemverontreiniging” conform de Wet bodembescherming en derhalve geen saneringsnoodzaak. Wel
wordt opgemerkt dat indien gegraven gaat worden ter plaatse van het pad eventueel vrijkomende
grond elders niet zondermeer toepasbaar is. Vrijkomende grond dient conform het Besluit
Bodemkwaliteit te worden gekeurd voor toepassingsmogelijkheden elders of voor afvoer naar een
erkend verwerker. Sterk verontreinigde grond is in geen geval elders toepasbaar en dient te worden
afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij werkzaamheden in de grond dient tevens rekening gehouden
te worden met de te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132. Voor verdere
informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot Inventerra wenden.
Geadviseerd wordt om de aanwezige ondergrondse brandstoftank door een erkend tanksaneringsbedrijf
te laten verwijderen.
De Wet bodembescherming maakt onderscheid tussen historische gevallen van verontreiniging die vóór
1 januari 1987 ontstaan zijn en nieuwe gevallen van verontreiniging die ná 1 januari 1987 ontstaan
zijn. Bij historische gevallen van verontreiniging mag bij de sanering rekening gehouden worden met de
functie die de bodem ter plaatse heeft (functiegericht saneren). Voor nieuwe gevallen van
verontreiniging geldt de saneringsregeling Wet bodembescherming niet; voor deze gevallen is het
zorgplichtartikel 13 Wbb van toepassing. Dit houdt in dat voor álle bodemverontreiniging die is ontstaan
na 1 januari 1987, geldt dat maatregelen moeten worden getroffen om de verontreiniging en de
gevolgen van de verontreiniging ongedaan te maken. De zorgplicht is van toepassing op alle
bodemverontreiniging; reeds een lichte verontreiniging kan reden zijn tot het treffen van maatregelen.
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de aangetoonde verontreiniging met zware metalen en PAK een
historisch geval van verontreiniging betreft.
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Kadastrale gegevens

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 14-2308
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3410
a
174

176

172

209

3409
340

166

168

8

340

7

164

4661
207

340
6
48

162

68

205

160

166
a

164

6308

152

154

6309

1

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 november 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

HILLEGOM
B
6308

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 14-2308

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object HILLEGOM B 6308
Weeresteinstraat 160, 2181 GD HILLEGOM
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500

Kadastraal bericht object
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

HILLEGOM B 6308
Weeresteinstraat 160 2181 GD HILLEGOM
14-2308
31-10-2014

3-11-2014
10:46:42

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

HILLEGOM B 6308
10 a 60 ca
100382-480121
WONEN ERF - TUIN
Weeresteinstraat 160
2181 GD HILLEGOM
Weeresteinstraat 162
2181 GD HILLEGOM
10-10-2014

Ontstaan uit:

HILLEGOM B 5689 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
ADMINISTRATIEVE (VOORLOPIGE) KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan:
75 HLG01/2014
d.d. 10-10-2014
Publiekrechtelijke beperkingen
Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen
informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Hillegom kan worden
geleverd. Neem contact op met de gemeente Hillegom.

Gerechtigde
1/2

EIGENDOM

De heer Franciscus Petrus Johannes Lommerse
Weeresteinstraat 160
2181 GD HILLEGOM
Geboren op:
12-02-1968
Geboren te:
HILLEGOM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 62987/51
d.d. 17-6-2013
HILLEGOM B 5689 gedeeltelijk

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Jacqueline Theodora Lietbertha Maria Hulsebosch
Weeresteinstraat 160
2181 GD HILLEGOM
Geboren op:
13-12-1969
Geboren te:
HILLEGOM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan:
HYP4 62987/51
d.d. 17-6-2013

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

Gerechtigde
1/2
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Kadaster

HILLEGOM B 6308
Weeresteinstraat 160 2181 GD HILLEGOM
14-2308
31-10-2014

3-11-2014
10:46:42

EIGENDOM

Mevrouw Jacqueline Theodora Lietbertha Maria Hulsebosch
Weeresteinstraat 160
2181 GD HILLEGOM
Geboren op:
13-12-1969
Geboren te:
HILLEGOM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 62987/51
d.d. 17-6-2013
HILLEGOM B 5689 gedeeltelijk

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer Franciscus Petrus Johannes Lommerse
Weeresteinstraat 160
2181 GD HILLEGOM
Geboren op:
12-02-1968
Geboren te:
HILLEGOM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan:
HYP4 62987/51

d.d. 17-6-2013

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Bijlage 1.2

Situatietekening

ERRA

MILIEUADVIESBUREAU

Bijlage 1.3

Overzichtsfoto’s

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Bijlage 1.4

Gegevens vooronderzoek

Bodemrapportage
perceel Hillegom (HLG01), sectie B, nummer 5689

Legenda
Bodemlocaties

Wegen

Onderzoeksrapporten

Water

Historisch bodembestand

Afscheiding

Kadaster

Geselecteerd perceel

Bebouwing

25-meter buffer

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 100412
Y 480106 meter
Buffer: 25 meter
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Toelichting op de verstrekte informatie
De Omgevingsdienst West-Holland beheert van haar werkgebied een database met bodemgegevens
afkomstig van deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze bodemgegevens worden
toegankelijk gemaakt met behulp van een bodeminformatiesysteem (bis).
In deze rapportage zijn de bij de Omgevingsdienst bekende gegevens over de bodemkwaliteit van het
geselecteerde adres of perceel en de directe omgeving daarvan verwerkt.
Hieronder volgt een toelichting op de opbouw van het rapport en de weergegeven informatie. Heeft u vragen
naar aanleiding van dit rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de heer P. van Valen
van ons Bodem informatie punt via 071-4083276 of BIP@odwh.nl

Opbouw van deze rapportage
De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde:
• Overzicht bodemlocatie(s)
• Gegevens bodemlocatie(s)
• Statusoverzicht bodemlocatie
• Rapportinformatie
• Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
• Activiteiten uit Historisch bodembestand
• Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?
De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport:
• algemene bodemkwaliteit van een perceel
• historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging
• aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel
• eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb)

Actualiteit getoonde bodemgegevens
De bodemgegevens worden door de Omgevingsdienst minimaal één per week geactualiseerd zodat
eventuele tussentijdse ingevoerde wijzigingen worden meegenomen. Bij grote wijzigingen kan de
updatefrequentie worden ingekort om de inhoud van het rapport zo actueel mogelijk te laten zijn.

Toelichting op getoonde informatie
Overzicht bodemlocatie
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.
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Gegevens bodemlocatie
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.
Statusoverzicht bodemlocatie
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:
• Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.
• Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging.
• Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag.
• Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven.
• Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit.
• Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt .
• Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn.
• Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie.

Rapportinformatie
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:
• Datum rapport: datum van het rapport.
• Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt.
• Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is.
• Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd.
• Rapportnummer: kenmerk van de rapportage.

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.
• Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit.
• Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en).
• Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek?

Activiteiten uit Hbb
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.
• Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit.
• Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden.
• Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet).
• Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
Hier worden activiteiten weergegeven van locaties waarvan de Omgevingsdienst geen onderzoekgegevens
heeft, maar die de locatie verdacht maken van bodemverontreiniging.
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Informatie over geselecteerd gebied
Overzicht bodemlocaties
Locatie code

Naam
onderzoeksterrein

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

AA053400025

Weeresteinstraat 166a

WEERESTEINSTRAA
T

166 A

2181GD

Hillegom

AA053400572

Weeresteinstraat 162

Weeresteinstraat

162

2181GD

HILLEGOM

AA053400364

Horst ten Daallaan

Horst Ten Daallaan

HILLEGOM

Gegevens bodemlocaties
Weeresteinstraat 166a
Locatie code

AA053400025

Naam onderzoeksterrein

Weeresteinstraat 166a

Straat

WEERESTEINSTRAAT

Nummer

166 A

Postcode

2181GD

Plaats

Hillegom

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport

SE gereed

Beoordeling verontreiniging
Vervolgactie (Wbb)

voldoende gesaneerd

Besluit status

Instemmen uitgevoerde sanering

Datum besluit

19-05-2000

Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Asbeststatus

- Rapportinformatie
Datum
rapport

Onderzoekstatus

Aanleiding

Auteur

Rapportnummer

31-12-2000

Sanerings evaluatie

31-12-1998

Sanerings evaluatie

29-12-1997

Nul- of Eindsituatieonderzoek

31-12-1996

Indicatief onderzoek

31-12-1996

Orienterend bodemonderzoek

20-12-1996

Saneringsplan

Voorgaand

Tukkers

630830

31-05-1996

Nader onderzoek

Voorgaand

Tukkers

630449

27-03-1996

Verkennend onderzoek NVN

Bouwvergunning

Tukkers

630087

Tukkers
Tukkers
Nulsituatie

Tukkers

HER/97/1937/1507
1

Tukkers
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5740

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Weeresteinstraat 162
Locatie code

AA053400572

Naam onderzoeksterrein

Weeresteinstraat 162

Straat

Weeresteinstraat

Nummer

162

Postcode

2181GD

Plaats

HILLEGOM

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport
Beoordeling verontreiniging

Pot. verontreinigd

Vervolgactie (Wbb)

Uitvoeren historisch onderzoek

Besluit status
Datum besluit
Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Asbeststatus

- Rapportinformatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Gebruik

Van

Tot

Voldoende
onderzocht

brandstoftank (ondergronds)

1999

Onbekend

Nee

- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Horst ten Daallaan
Locatie code

AA053400364

Naam onderzoeksterrein

Horst ten Daallaan

Straat

Horst Ten Daallaan

Nummer
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Postcode
HILLEGOM

Plaats

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport

Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging

Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb)

Uitvoeren aanvullend OO

Besluit status
Datum besluit
Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Asbeststatus

- Rapportinformatie
Datum
rapport

Onderzoekstatus

Aanleiding

Auteur

25-05-1993

Verkennend onderzoek NVN
5740

bestemmingswijziging, VINEX, Geofox
locatieontwikkeling

Rapportnummer
72140/AJ/lk

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Gebruik

Van

Tot

onverdachte activiteit

Onbekend

Onbekend

bloemenkwekerij

Onbekend

1962

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1985

1988

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1982

1985

hbo-tank (ondergronds)

1981

Onbekend

hbo-tank (ondergronds)

1981

Onbekend

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1981

1991

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1981

1991

transportbedrijf

1979

1984

transportbedrijf

1975

1977

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1975

1977

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1970

1985

taxibedrijf

1969

1976

benzine-service-station

1966

Onbekend

transportbedrijf

1965

1973

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1962

1972

zaadkwekerij

1962

1972

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1962

1972

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1960

1969

bloemenkwekerij

1960

1969

zaadkwekerij

1960

1969
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Voldoende
onderzocht

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1956

1969

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1955

1957

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1946

1978

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1946

1978

zaadkwekerij

1946

1978

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1944

1949

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1941

1946

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1941

1946

zaadkwekerij

1941

1946

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1939

1962

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1937

1948

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1936

1964

bloemenkwekerij

1936

1964

sierplanten- en sierstruikenkwekerij

1936

1964

brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)

1935

1945

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1932

1934

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1929

1968

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf

1926

1970

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1923

1959

bloemenkwekerij

1923

1959

transportbedrijf

1921

1977

groepsvervoer- en touringcarbedrijf

1921

1977

bloemenkwekerij

1919

1962

- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Gebruik

Bedrijfsnaam

Vindplaats
dossier

Straat

Nr.

transportbedrijf

AKKER W C VAN DEN BV

KVK: LEIDEN

Weeresteinstraat

166-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

ALDERS C

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

198-0 HILLEGOM

bloemenkwekerij

ALDERS C

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

198-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

ALOHA AKTIV HILLEGOM
BV

KVK : LEIDEN

Weerlaan

9 A-0

groentenkwekerij

BLOEMBOLLENEXP N V

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

BLOEMBOLLENEXP N V

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

bloemenkwekerij

BLOEMBOLLENEXP N V

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

zaadkwekerij

BLOEMBOLLENEXP N V

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

groentenkwekerij

BREEVA W

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

114-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

BREEVA W

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

114-0 HILLEGOM
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Plaats

HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

BUSCHMAN M EN C

ARA : KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

156-0 HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

BUSCHMAN M EN C

ARA : KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

156-0 HILLEGOM

zaadkwekerij

BUSCHMAN M EN C

ARA : KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

156-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

BUSCHMAN MARTIN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

156-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

BUSCHMAN S & CO

ARA:KVK LEIDEN Weeresteinstraat

158-0 HILLEGOM

benzine-service-station

COPEX

GA HILLEGOM

Weerlaan

3-0

HILLEGOM

groepsvervoer- en
touringcarbedrijf

COPEX BV

KVK: LEIDEN

Weerlaan

3-0

HILLEGOM

transportbedrijf

COPEX BV

KVK: LEIDEN

Weerlaan

3-0

HILLEGOM

transportbedrijf

COPEX COOP
EXPEDITIEBEDRIJF UA

ARA:KVK LEIDEN Weerlaan

3-0

HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

DOEVEN & WARMERDAM

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

188-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

DOWA EXPORT

GA HILLEGOM

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

hbo-tank (ondergronds)

DOWA EXPORT

GA HILLEGOM

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

DUWEL H.G. EXPORT

KVK: LEIDEN

Weeresteinstraat

112-0 HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

DUWEL H.G. EXPORT

KVK: LEIDEN

Weeresteinstraat

112-0 HILLEGOM

taxibedrijf

ELTING

ARA: KVK
LEIDEN

Talmastraat

16-0

bloemenkwekerij

GOEMANS PRINS

ARA:KVK LEIDEN Weeresteinstraat

158-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

GRAAF GEBR DE

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

GRAAF GEBR DE

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

zaadkwekerij

GRAAF GEBR DE

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

186-0 HILLEGOM

onverdachte activiteit

Hilldijk Automobielen

Weeresteinstraat

214-0 HILLEGOM

transportbedrijf

KEYZERS A.W.J. EN ZN
NV

KVK: LEIDEN

Talmastraat

26-0

HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

LEENSLAG JJ

ARA: KVK
LEIDEN

Van Vlietstraat

80-0

HILLEGOM

bloemenkwekerij

LEENSLAG JJ

ARA: KVK
LEIDEN

Van Vlietstraat

80-0

HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

LEENSLAG JJ

ARA: KVK
LEIDEN

Van Vlietstraat

80-0

HILLEGOM

hbo-tank (ondergronds)

LOMMERSE UITENDAAL

GA HILLEGOM

Weeresteinstraat

160-0 HILLEGOM

transportbedrijf

MIDLI DISTRIBUTIE BV

KVK: LEIDEN

Oude Weerlaan

29-0

HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

ROOSMALEN H. VAN

KVK: LEIDEN

Patrimoniumplein

18-0

HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

ROOSMALEN H. VAN

KVK: LEIDEN

Van Vlietstraat

46-0

HILLEGOM

bloembollen- en

ROOZEN, ANT & ZOON

ARA:KVK LEIDEN Weeresteinstraat
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HILLEGOM

210-0 HILLEGOM

bloemknollenkwekerij
burgerlijk- en
utiliteitsbouwbedrijf

SCHUIT E

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

150-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

TELKAMP G

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

188-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

TELKAMP J BOTANISCHE
TUINEN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

214-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

TELKAMP J BOTANISCHE
TUINEN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

188-0 HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

TELKAMP J BOTANISCHE
TUINEN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

188-0 HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

TELKAMP J BOTANISCHE
TUINEN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

214-0 HILLEGOM

zaadkwekerij

TELKAMP J BOTANISCHE
TUINEN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

188-0 HILLEGOM

zaadkwekerij

TELKAMP J BOTANISCHE
TUINEN

ARA: KVK
LEIDEN

Weeresteinstraat

214-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

UILENVELD HET

ARA:KVK LEIDEN Van Vlietstraat

78-0

HILLEGOM

bloemenkwekerij

WIJTVLIET FEIJEN

ARA: KVK
LEIDEN

Talmastraat

15-0

HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

WIJTVLIET FEIJEN

ARA: KVK
LEIDEN

Talmastraat

15-0

HILLEGOM

plantsoendienst/hoveniers WIJTVLIET FEIJEN
bedrijf

ARA: KVK
LEIDEN

Talmastraat

15-0

HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

ZIJVERDEN D. VAN BV

KVK: LEIDEN

Weerlaan

9-0

HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

ZIJVERDEN L F VAN

ARA: KVK
LEIDEN

Horst Ten
Daallaan

3 B-0

HILLEGOM

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel
Overzicht bodemlocaties
Locatie code

Naam
onderzoeksterrein

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

AA053400404

Weersteinstraat 209

Weeresteinstraat

209

2182GW

HILLEGOM

AA053400243

Horst ten Daallaan 3 (vd
Kwaak)

Horst Ten Daallaan

3B

2181GP

HILLEGOM

AA053400652

Weeresteinstraat 205

Weeresteinstraat

205

2182GW

HILLEGOM

AA053400228

Weeresteinstraat
(sportvelden)

Weeresteinstraat

HILLEGOM

Gegevens bodemlocaties
Weersteinstraat 209
Locatie code

AA053400404

Naam onderzoeksterrein

Weersteinstraat 209

Straat

Weeresteinstraat

Nummer

209

Postcode

2182GW

Plaats

HILLEGOM

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport

Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging

Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb)

voldoende onderzocht

Besluit status
Datum besluit
Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Niet onderzocht

Asbeststatus

- Rapportinformatie
Datum
rapport

Onderzoekstatus

Aanleiding

Auteur

Rapportnummer

01-04-2005

Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning

Ibozo

AD4298-rp1

02-03-1994

BOOT

BOOT

Milieutec

AK717

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Gebruik

Van
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Tot

Voldoende
onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

Onbekend

Heden

Ja

hbo-tank (ondergronds)

Onbekend

1994

Ja

- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Horst ten Daallaan 3 (vd Kwaak)
Locatie code

AA053400243

Naam onderzoeksterrein

Horst ten Daallaan 3 (vd Kwaak)

Straat

Horst Ten Daallaan

Nummer

3B

Postcode

2181GP

Plaats

HILLEGOM

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport

Zorg deelrapportage

Beoordeling verontreiniging

Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb)

Uitvoeren aanvullend OO

Besluit status
Datum besluit
Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Asbeststatus

- Rapportinformatie
Datum
rapport

Onderzoekstatus

Aanleiding

Auteur

Rapportnummer

06-11-2003

Monitoringsrapportage

BOOT

Lexmond

M.97214_G

29-10-2001

Monitoringsrapportage

BOOT

Lexmond

M.97214_E

30-09-1999

Monitoringsrapportage

BOOT

Lexmond

M97.214_C

18-05-1998

BOOT

BOOT

Adico

CC 1541

13-03-1997

BOOT

BOOT

Spelt Milieu B.V.

AW 421

01-10-1996

Saneringsplan

Voorgaand

Lexmond

96.13391/GJB

16-09-1996

Nader onderzoek

Voorgaand

Lexmond

96.13390/GJB

01-07-1996

Nader onderzoek

Voorgaand

Lexmond

96.13008/MR

01-03-1996

Nul- of Eindsituatieonderzoek

Nulsituatie

Lexmond

95.11629-1/MR

18-03-1994

BOOT

BOOT

Wubben

AR/252

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Gebruik

Van

Tot

autowasserij

Onbekend

Onbekend
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Voldoende
onderzocht

laad-, los-, op- en overslagbedrijf (goederen)

Onbekend

Onbekend

benzinetank (bovengronds)

Onbekend

Onbekend

verfspuitinrichting (metaal)

Onbekend

Onbekend

benzinepompinstallatie

Onbekend

Onbekend

chemicaliënopslagplaats

Onbekend

Onbekend

smeerolietank (ingemetseld)

Onbekend

Onbekend

dieselpompinstallatie

Onbekend

Heden

dieselpompinstallatie

Onbekend

Heden

erfverharding met slakken

Onbekend

Heden

afgewerkte olietank (ondergronds)

Onbekend

Heden

benzinetank (ondergronds)

Onbekend

Heden

afgewerkte olietank (ondergronds)

Onbekend

Heden

smeerolietank (ondergronds)

Onbekend

1997

hbo-tank (bovengronds)

Onbekend

1994

benzine-service-station

1973

Onbekend

autoreparatiebedrijf

1973

Onbekend

bloembollen- en bloemknollenkwekerij

1964

1972

- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Gebruik

Bedrijfsnaam

Vindplaats
dossier

Straat

Nr.

laad-, los-, op- en
overslagbedrijf
(goederen)

'J. van der Kwaak en Zn.
B.V.

Weeresteinstraat

126-0 HILLEGOM

autoreparatiebedrijf

KWAAK, J. VAN DE

GA HILLEGOM

Patrimoniumstraat 12-0

HILLEGOM

benzine-service-station

KWAAK, J. VAN DE

GA HILLEGOM

Patrimoniumstraat 12-0

HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

LELOUX MART D

ARA:KVK LEIDEN Weeresteinstraat

Weeresteinstraat 205
Locatie code

AA053400652

Naam onderzoeksterrein

Weeresteinstraat 205

Straat

Weeresteinstraat

Nummer

205

Postcode

2182GW

Plaats

HILLEGOM

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport
Beoordeling verontreiniging

Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb)

voldoende onderzocht

Besluit status
Datum besluit
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Plaats

128-0 HILLEGOM

Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Niet onderzocht

Asbeststatus

- Rapportinformatie
Datum
rapport

Onderzoekstatus

Aanleiding

Auteur

Rapportnummer

13-11-1997

BOOT

BOOT

Van Eijk

BF 315

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Gebruik

Van

Tot

Voldoende
onderzocht

hbo-tank (ondergronds)

Onbekend

1997

Ja

- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Weeresteinstraat (sportvelden)
Locatie code

AA053400228

Naam onderzoeksterrein

Weeresteinstraat (sportvelden)

Straat

Weeresteinstraat

Nummer
Postcode
HILLEGOM

Plaats

- Statusoverzicht bodemlocatie
Status laatste rapport

Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging

Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb)

voldoende onderzocht

Besluit status
Datum besluit
Bevoegd gezag Wbb

Zuid-Holland

Bepaalde risico's?
Asbeststatus

- Rapportinformatie
Datum
rapport

Onderzoekstatus

Aanleiding

Auteur

Rapportnummer

15-04-2002

Verkennend onderzoek NEN
5740

Transactie

BK Ingenieurs

M02.0056

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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- Activiteiten uit Historisch bodembestand
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Topografie

Bebouwing

Perceelgrenzen

Wegen

Geselecteerd gebied

Water

25-meter contour

Afscheiding
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 100412
Y 480106
Buffer: 25 meter
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GBKN

Bebouwing

Afscheiding

Wegen

Geselecteerd gebied

Water

25-meter contour

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 100412
Y 480106
Buffer: 25 meter
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Kadaster

Perceelgrenzen
Geselecteerd gebied
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 100412
Y 480106
Buffer: 25 meter
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25-meter contour

Verklaring vaktermen
Achtergrondwaarde (AW 2000)
Norm waaronder sprake is van schone grond. Overschrijding van deze waarde (AW2000) leidt tot licht
verontreinigde grond. De Achtergrondwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de
bodemsoort.
Aanvullend onderzoek
Een beperkt onderzoek, dat meestal volgt op een verkennend of oriënterend onderzoek. Het heeft meestal
tot doel aanvullende informatie te vergaren, zodat een nader onderzoek niet meer nodig is.
Asbestonderzoek NEN 5707
De NEN 5707 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem uitgevoerd wordt.
Asbestonderzoek NEN 5897
De NEN 5897 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puinhoudende bodem uitgevoerd
wordt.
Beschikking
Een beschikking is een officieel overheidsbesluit. Voor het grondgebied van de Omgevingsdienst WestHolland (ODWH) is de omgevingsdienst het bevoegd gezag dat beschikkingen in het kader van de Wet
bodembescherming afgeeft. Indien een vermoeden bestaat of al duidelijk is dat een geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig is, kan de verontreiniging worden gemeld bij de ODWH. Deze zal, indien
voldoende gegevens aanwezig zijn, een beschikking afgeven. Hierin staat wat de ernst en risico’s van de
verontreiniging zijn en of sanering in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. De ODWH
geeft ook haar goedkeuring – middels het nemen van beschikkingen – over plannen om de bodem te
saneren. Een geval van ernstige bodemverontreiniging mag meestal alleen gesaneerd worden volgens een
saneringsplan dat met een beschikking is goedgekeurd. De uitzondering hierop geldt voor eenvoudige
standaard bodemsaneringen waarbij de mogelijkheid bestaat om te saneren op basis van een melding in het
kader van het Besluit Uniforme Saneringen (de zogenaamde BUS-melding). Tot slot geeft de ODWH ook
beschikkingen af over een uitgevoerde bodemsanering en eventueel nazorgplan, de zogenaamde evaluatie.
De beschikking geeft dan aan of de sanering afdoende is uitgevoerd, of er sprake is van een
restverontreiniging, of nazorgmaatregelen nodig zijn en of er gebruiksbeperkingen gelden.
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT)
Dit Besluit gaf regels voor de opslag van olieproduct of brandstof in ondergrondse tanks. Hieronder viel ook
de plicht tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij in gebruik zijnde, ondergrondse tankinstallaties. Deze
regelgeving is in 2008 overgegaan in het ‘Activiteitenbesluit’.
Bodemonderzoek
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bodem verontreinigd geraakt is met
schadelijke stoffen. Soms zijn meerdere bodemonderzoeken nodig om de soort verontreiniging, de
concentraties en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Er zijn verschillende soorten
bodemonderzoek, afhankelijk van het specifieke doel.
Bodem sanering bedrijven (BSB-operatie)
Onderzoek uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie.
Bodemsanering
Door grond te ontgraven, ter plekke te reinigen of te isoleren kan een geval van bodemverontreiniging
gesaneerd worden. Een locatie is succesvol gesaneerd zodra de bodemkwaliteit geen belemmering meer
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vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, het zogenaamde ‘functiegericht saneren’. Dit wil dus
niet zeggen dat de bodem ter plaatse volledig is schoongemaakt.
Bodemverontreiniging
De bodem is verontreinigd als een van de in de NEN 5740 genoemde stoffen, in concentraties boven de
achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond of het grondwater (bodem) aanwezig zijn.
BSB-operatie
In 1993 werd het Besluit ‘Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen’ ingevoerd. Veel bedrijven werden
hierdoor verplicht de bodemkwaliteit van hun bedrijfsterrein in beeld te brengen. De stichting ‘Bodem
Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen’ (BSB) heeft bedrijven hierbij geholpen door de mogelijkheid te
bieden gezamenlijk via de BSB-operatie aan die verplichting te voldoen. De stichting BSB is inmiddels
opgeheven.
Geval van ernstige bodemverontreiniging
Een geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is verontreinigd, dat de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er wordt
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor een stof meer dan 25 kubieke meter
grond of
meer dan 100 kubieke meter met grondwater verzadigd bodemvolume boven de interventiewaarde
verontreinigd is. Voor asbest geldt dit volumecriterium niet. Boven een concentratie van 100 mg/kg in grond
is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
Hbb
Historisch bodembestand waarin historische gegevens uit verschillende archieven (gemeentearchieven, KvK,
Hinderwetvergunningen etc.) zijn opgenomen mbt bodembedreigende activiteiten.
Historisch onderzoek (HO)
Archiefonderzoek naar het vroegere gebruik van een locatie. Hiermee kan ingeschat worden of er een risico
is op bodemverontreiniging. Het historisch onderzoek maakt onderdeel uit van een vooronderzoek NEN
5725.
Indicatief onderzoek
Een verkennend bodemonderzoek beperkt van omvang en niet uitgevoerd volgens de onderzoeksrichtlijnen.
Interventiewaarde (I)
Norm waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging. De interventiewaarde varieert met de
bodemverontreinigende stof en de bodemsoort.
ISV-programmering
De gemeente heeft vanaf 2000 bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd en gesubsidieerd met
gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Per vijf jaar is een programma opgesteld.
Licht verontreinigd
De bodem is licht verontreinigd als voor een stof een bepaalde norm in de grond of het grondwater
overschreden wordt. Deze norm heet Streefwaarde (S). Tegenwoordig wordt voor grond de term
Achtergrondwaarde (A) gebruikt.
Locatiecode
Unieke code die in het bodeminformatiesysteem aan een locatie is gekoppeld.
Deze code begint altijd met ‘AA’ en wordt daarna gevolgd door de gemeentecode en een uniek volgnummer.
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Matig verontreinigd
Deze term wordt veel gebruikt door adviesbureau´s om aan te geven dat de concentratie van een stof in de
bodem de Tussenwaarde (T) overschrijdt (gemiddelde van Streefwaarde of Achtergrondwaarde en de
Interventiewaarde).
Meldingsformulier BUS saneringsplan
Standaard en eenvoudige saneringen kunnen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) middels
een standaardformulier gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit meldingsformulier vervangt het
saneringsplan.
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag
De verslaglegging van een standaard sanering kan op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
middels een standaardformulier ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het formulier vervangt de
saneringsevaluatie.
Monitoring
Het periodiek meten van de grondwaterkwaliteit.
Nader onderzoek (NO)
Een vervolgonderzoek op een verkennend bodemonderzoek met als doel de aard, de mate (concentratie),
eventuele risico’s en omvang van de eerder aangetroffen verontreiniging vast te stellen. De gegevens van
het nader onderzoek zijn de basis voor de beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging en de
noodzaak voor een spoedige sanering.
Nazorg
Nazorg gaat om het zolang als nodig in stand houden van een situatie waarin onaanvaardbaar
milieuhygiënisch risico wordt voorkómen door ‘beheer’ en ‘beheersing’ na een bodemsanering. Hierbij kan
als voorbeeld worden gedacht aan het in stand houden van een leeflaag of periodieke
grondwatermonitoring.
Nulsituatie-onderzoek
Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een milieuvergunning. De beginsituatie wordt
vastgelegd op de plekken waar volgens de milieuvergunning bodembedreigende activiteiten plaats gaan
vinden. Er wordt alleen gekeken naar de
bodembedreigende stoffen die gebruikt gaan worden. Na beëindiging van de activiteiten wordt op dezelfde
wijze een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd.
Oriënterend onderzoek (OO)
Een eerste onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van bodemverontreiniging.
PreHO
Deze term wordt gebruikt voor beperkte historische informatie uit bijvoorbeeld archieflijsten. Het betreft
geen volwaardig historisch onderzoek (HO).
Saneringsevaluatie
Een beschrijving van de uitgevoerde sanering, het resultaat van de sanering en de eventueel te nemen
nazorgmaatregelen.
Saneringsonderzoek (SO)
Inventarisatie van de manieren waarop een verontreiniging gesaneerd kan worden. Het saneringsonderzoek
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beschrijft de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten en de kwaliteit van de bodem die met de
op die manier uitgevoerde sanering kan worden bereikt. Het resultaat van het onderzoek is een voorstel
voor een keuzevariant voor de wijze van sanering.
Saneringsplan (SP)
Een plan waarin de gekozen saneringsmaatregelen zijn beschreven en de effecten die met de maatregelen
worden beoogd (het saneringsresultaat).
Streefwaarde (S)
Norm waaronder sprake is van schone grond. Boven de Streefwaarde is sprake van lichte verontreinigde
grond of grondwater.
De streefwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de bodemsoort. Voor grond is de
streefwaarde nu vervangen door de Achtergrondwaarde.
Sterk verontreinigd
De bodem is sterk verontreinigd als voor een stof de interventiewaarde (I) in de grond of het grondwater
overschreden wordt.
Tussenwaarde (T)
Het gemiddelde van de Streefwaarde (of Achtergrondwaarde) en de Interventiewaarde.
Verkennend onderzoek NEN 5740
De NEN 5740 beschrijft op welke wijze een verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd. De norm biedt
de keuze uit diverse onderzoeksstrategieën, die gebruikt worden afhankelijk van de situatie.
Verkennend onderzoek NVN 5740
De NVN 5740 is de voorloper (voornorm) van de NEN 5740 en werd tot 1995 gebruikt.
Vooronderzoek NEN 5725
De NEN 5725 beschrijft op welke wijze een vooronderzoek bij een bodemonderzoek moet worden
uitgevoerd. Een vooronderzoek is een onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een
locatie. Het onderzoek naar het vroegere gebruik wordt ook wel historisch onderzoek genoemd. Aan de hand
van het vooronderzoek wordt de strategie voor bodemkundig veldonderzoek bepaald.
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Disclaimer
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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Bijlage 2

Boorprofielen

Projectnummer: 14-2308
Projectnaam: Hillegom
Opdrachtgever: Buro SRO

Boring:

101

Boring:

102

Datum plaatsing:

10-11-2014

Datum plaatsing:

10-11-2014

GWS (cm-mv):

140

GWS (cm-mv):

140

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

Bij ondergrondse tank

Opmerking:

Bij ondergrondse tank

0
-5

0
1

50

-20

2
-70

100

tegel
Edelmanboor

1

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

3

0
-5

0

-20

2
-50

50
3

tegel
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
licht grijsbruin, Edelmanboor

100
4

4
150

-150

150

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

-160

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

5
200

5
200
6

6
-250

250

250
7
-300

300

Boring:

102a

Boring:

103

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

10-11-2014

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

10-11-2014

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

Bij ondergrondse tank

Opmerking:

0

0
-5
-20
-30

tegel
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Boring gestaakt [bovenkant tank]

0

0
1

-50

50

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

2
100

tuin
Klei, zwak zandig, matig humeus,
sporen baksteen, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-100
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Boring:

104

Boring:

105

Datum plaatsing:

10-11-2014

Datum plaatsing:

10-11-2014

GWS (cm-mv):

140

GWS (cm-mv):

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

Opmerking:

P. van Achterberg

Opmerking:

0
-5

0
1

-15

0

0

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

2
-50

50

tegel
Edelmanboor

3

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

100

1

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

-50

50

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

2
-100

100

4
-150

150

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

5
-200

200

Boring:

106

Boring:

107

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

10-11-2014

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

10-11-2014
140

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

Opmerking:

0

0
1

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

50

0

0

-11

-30
-40

50
2

1

-70

100

-70

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

3

100

Uiterst grindhoudend,
Edelmanboor, Geen bodem
Volledig beton, Kernboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

2

-120

asfalt
Kernboor, Asfalt

-120

150

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

3
-170
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Boring:

201

Boring:

202

Datum plaatsing:

07-01-2015

Datum plaatsing:

07-01-2015

GWS (cm-mv):
Boormeester:

GWS (cm-mv):
P. van Achterberg

Boormeester:

Opmerking:

P. van Achterberg

Opmerking:

0

0

-14
-30

50

1
-70

0

0

-9

Uiterst grindhoudend, zwak
puinhoudend, Edelmanboor, Geen
bodem
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend,
zwak puinhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

2

100

asfalt
Kernboor

-30

50

1
-70

-120

203

Boring:

204

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

07-01-2015

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

07-01-2015

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

Opmerking:

0

0

-8
-20

1
-70

100

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

-120

Boring:

50

Uiterst grindhoudend,
Edelmanboor, Geen bodem

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

2

100

asfalt
Kernboor

asfalt
Kernboor

-10
-20

Uiterst grindhoudend,
Edelmanboor, Geen bodem
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend, sterk
puinhoudend, donkergrijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

2

0

0

1
50
-60

Uiterst repachoudend,
Edelmanboor, Geen bodem
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig puinhoudend,
matig koolashoudend, donkergrijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

2
100
-110

-120

asfalt
Kernboor
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Opdrachtgever: Buro SRO

Boring:

205

Datum plaatsing:

07-01-2015

GWS (cm-mv):
Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

0

0

-10

1

-20

2
-50

50
3
100

-100

klinker
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, matig
koolashoudend, donkergrijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

Bijlage 3

Referentiekader

REFERENTIEKADER
Beschrijving geanalyseerde stoffen
Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink)
Deze zware metalen (soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3) komen in de bodem van Nederland reeds van nature in kleine
hoeveelheden voor in de bodem (gehalten van 0,1 tot ca. 100 mg/kg), welke niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid of het
milieu en niet worden aangemerkt als een verontreiniging. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel gevallen in
het milieu terechtgekomen door verwerking van metaalertsen, metaalbewerking of galvaniseren / emailleren, glazuren van aardewerk
(loodwit), metalen in drukinkt (pigmenten), cosmetica, katalysatoren, smeermiddelen, accu’s, batterijen, kunstmest en
verbrandingsafval (sintels, cokes, vliegas en slakken). Zware metalen komen in de bodem vaak voor in puin, sintels en aardewerk.
Door de toepassing van lood en antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het milieu
terechtgekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden.
Zware metalen worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en worden relatief langzaam getransporteerd met het
grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreekbaar. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst
geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en
zijn pas giftig bij relatief hoge doses (giftigheid is ook afhankelijk van de combinatie van verschillende stoffen). Bariumzouten kunnen
giftig zijn; dit is afhankelijk van de oplosbaarheid van dit zout.
PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
PAK zijn teer- en roetachtige producten en worden gevormd bij diverse verbrandingsprocessen en chemische processen, veelal door
onvolledige verbranding van koolstofverbindingen, bijv. bij de verbranding van cokes of steenkoolgas en uitlaatgassen van motoren.
PAK kan in hoge gehalten voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, stookplaatsen, zuiveringsslib en
dakbedekkingsmaterialen en wordt toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en
asfaltproducten. In de bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in de vorm van koolas of sintels. In de uitlaatgassen van motoren
komen PAK als roetdeeltjes voor; daarom worden in verkeersrijke gebieden relatief hoge achtergrondgehalten in de grond
aangetroffen. PAK zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot
nauwelijks met het grondwater verspreid. Sommige PAK, waaronder benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen
daarom op de zwarte lijst voor.
Minerale olie
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine-, diesel- en huisbrandolieverontreinigingen, smeerolie, snij- en
walsolie, oplosmiddelen (terpentine en thinner) en teerolie; dit zijn mengsels van koolwaterstofketens met een lengte van C10 – C40.
Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om welke olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en
benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar in grondwater en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig
en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar en is in vergelijking tot de overige genoemde
stoffen weinig giftig, maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. Verontreinigingen met minerale olie komen
veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de bodem terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of
calamiteiten (morsen tijdens vullen, tanken e.d.). Een olieverontreiniging is meestal zintuiglijk zeer goed waarneembaar door
geurafwijkingen en/of met behulp van de oliewatertest.
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (som 3) en naftaleen) worden gewonnen uit
aardoliën en steenkoolteer en worden gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten toegevoegd
aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater en
zijn redelijk goed biologisch afbreekbaar. Ze worden in het algemeen redelijk snel met het grondwater verspreid. Benzeen is
kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten worden als minder giftig aangemerkt.
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl)
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogene verbinding, met name chloor en broom zijn in dit
kader bekend. VOCl’s worden veelal gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, verfafbijtmiddel en chemisch reinigingsmiddel
(chemische wasserijen), metaalindustrie en drukkerijen en als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm. Met name
verontreinigingen met TRI (trichlooretheen) en PER (tetrachlooretheen) komen veel voor. Chloorkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en
goed oplosbaar in grondwater. Deze stoffen zijn zwaarder dan water en kunnen tot zeer diep in de bodem doordringen. Deze stoffen
zijn biologisch afbreekbaar en giftig (dit geldt ook voor de afbraakproducten, zoals vinylchloride). Acute effecten zijn geïrriteerde
slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.
Polychloorbifenylen (PCB’s)
Lange tijd zijn PCB's op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in transformatoren en condensatoren, als
hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel, weekmaker in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm. Aangezien
productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig zijn verboden, zijn deze al lange tijd niet meer in de handel. Desondanks ligt er in
de Nederlandse bodem en in het slib nog een erfenis, aangezien PCB's ruim 50 jaar zijn toegepast in industrie en techniek. En ook
zijn er nog steeds transformatoren en condensatoren in gebruik die PCB's bevatten. Het overheidsbeleid is erop gericht deze
apparaten zo snel mogelijk te reinigen of te verwijderen. Deze stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar, lossen goed op in olie, zijn
carcinogeen, hopen op in vetweefsel en kunnen leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding.

Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde
achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor
grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en
interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, laatst gewijzigd op 3 april 2012
(Staatscourant 2012, 6563).
Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.
Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van
gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt
overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.
Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij
dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van
de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.
Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of
dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per
dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op
de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen
ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige
bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.
Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van
bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de
tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.
Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet
Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst
van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige
gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater
verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt:
wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de
actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het
gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden. Verder kan de noodzaak
tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of
een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.
In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de Iwaarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor
de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog
voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.

Grondverzet
Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de grond. Voor
toepassing van schone grond of licht en matig verontreinigde grond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist (dit
kan per gemeente of gebied verschillen).
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast, dan wel kan worden
hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
•
Schone grond: vrij toepasbaar;
•
Licht en matig verontreinigde grond: kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als bodem of worden toegepast in
een werk;
•
Sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (zoals zware metalen, PAK): kan onder speciale voorwaarden worden
herschikt binnen het terrein;
•
Niet toepasbare grond: dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf. Hiervoor dient een nietreinigbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Indien gewenst kan Inventerra advies geven over het hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zo nodig een partijkeuring
uitvoeren.
Indien sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan noodzakelijk.
Inventerra kan desgewenst een aanvullend of nader bodemonderzoek uitvoeren en een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen
met het bevoegd gezag.

Bijlage 4

Analysecertificaten grond en grondwater

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 17-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014130815/1
14-2308
Hillegom
10-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308
Hillegom

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014130815/1
10-11-2014
17-11-2014/13:05
A,B,C
1/3

Grond; Grond (AS3000)
1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

85.2

88.4

88.0

4.3

2.1

1.3

95.5

97.7

98.3

3.7

3.3

Eenheid

Analyse
Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Q

Uitgevoerd

Verkleinen brekermolen (cryogeen)
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

76.0

S

Organische stof

% (m/m) ds

7.1

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

92.5

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

1)

1)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

47

22

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.23

0.25

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

37

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

12

7.8

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.43

0.14

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

5.4

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

88

31

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

84

59

Minerale olie

S

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

8.6

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

13

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

6.4

14

<5.0

58

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

24

33

12

35

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

13

24

7.8

9.6

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

7.7

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

53

81

<35

130

Zie bijl.

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)

Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S

alfa-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

beta-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

102-2

10-Nov-2014

8347160

2

MM1

10-Nov-2014

8347161

3

MM2

10-Nov-2014

8347162

4

MM3

10-Nov-2014

8347163

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308
Hillegom

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

S

gamma-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

delta-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Hexachloorbenzeen

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Heptachloor

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Heptachloorepoxide(cis- of A)

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Heptachloorepoxide(trans- of B)

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Hexachloorbutadieen

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Aldrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Dieldrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Endrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Isodrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Telodrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

alfa-Endosulfan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Q

beta-Endosulfan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

Endosulfansulfaat

mg/kg ds

<0.0020

<0.0020

S

alfa-Chloordaan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

gamma-Chloordaan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

o,p'-DDT

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

p,p'-DDT

mg/kg ds

0.013

0.0018

S

o,p'-DDE

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

p,p'-DDE

mg/kg ds

0.0062

<0.0010

S

o,p'-DDD

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

p,p'-DDD

mg/kg ds

0.0040

S

2014130815/1
10-11-2014
17-11-2014/13:05
A,B,C
2/3

mg/kg ds

HCH (som) (factor 0,7)

4

<0.0010

0.0021

2)

0.0021

2)

0.0021

2)

0.0014

2)

S

Drins (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0021

2)

S

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

2)

S

DDD (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0047

0.0014

2)

S

DDE (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0069

0.0014

2)

S

DDT (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.014

0.0025

S

DDX (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.025

S

Chloordaan (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

0.0053
2)

0.0014

2)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

102-2

10-Nov-2014

8347160

2

MM1

10-Nov-2014

8347161

3

MM2

10-Nov-2014

8347162

4

MM3

10-Nov-2014

8347163

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308
Hillegom

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014130815/1
10-11-2014
17-11-2014/13:05
A,B,C
3/3

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

S

OCB (som) LB (factor 0,7)

mg/kg ds

0.036

0.016

S

OCB (som) WB (factor 0,7)

mg/kg ds

0.037

0.017

4

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

<0.0010
2)

0.0052

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

0.056

<0.050

S

Fenanthreen

S

Anthraceen

mg/kg ds

1.7

0.82

mg/kg ds

0.44

0.20

S

Fluorantheen

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

2.3

0.98

mg/kg ds

0.94

0.41

S
S

Chryseen

mg/kg ds

0.88

0.44

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.40

0.18

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.79

0.33

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.61

0.24

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.50

0.27

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

8.5

3.9

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

102-2

10-Nov-2014

8347160

2

MM1

10-Nov-2014

8347161

3

MM2

10-Nov-2014

8347162

4

MM3

10-Nov-2014

8347163

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

SK
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014130815/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8347160

102

2

20

50

0531734452

102-2

8347161

106

1

0

50

0531734321

MM1

8347161

107

1

40

70

0531734172

8347161

101

2

20

70

0531734462

8347161

104

2

15

50

0531734326

8347161

105

1

0

50

0531734166

8347162

103

2

50

100

0531734315

8347162

105

2

50

100

0531734177

8347162

107

2

70

120

0531734313

8347162

104

3

50

100

0531734327

8347162

106

3

70

120

0531734316

8347163

101

4

120

160

0531734456

8347163

102

4

100

150

0531734453

MM2

MM3
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014130815/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014130815/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Malen cryogeen, max 250 gram

W0106

Crushen

Cf. NVN 7313

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

OCB (25)

W0262

GC-MS

Cf. pb 3020-1/2/3

OCB som AP04/AS3X

W0262

GC-MS

Cf. pb 3020-1/2/3

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8347160
Certificate no.: 2014130815
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Sample description.: 102-2

200.00
180.00
160.00
140.00
120.00

C40_Interne_standaard

100.00
80.00
60.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

C35

C30

0.00

C16

C12

20.00

C21

40.00

5.50

6.00

Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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8347161
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V
C12-C16

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
0.0

0.2

0.4
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0.8
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0.6

0
0.8

1.0

1.2

1.4
Minutes

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8347163
Certificate no.: 2014130815

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

4.00

4.50

5.00

C40_Interne_standaard

C35
5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

6.50

7.00

7.50

8.00

C10_Interne_standaard

0.00

C30

0.00

C21

500.00

C16

1000.00

C12

C10_Interne_standaard

Sample description.: MM3

200.00
180.00
160.00
140.00
120.00

C40_Interne_standaard

100.00
80.00
60.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

C35

C30

0.00

C21

C12

20.00

C16

40.00

5.50

6.00

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 27-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014134835/1
14-2308
Hillegom
10-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308
Hillegom

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014134835/1
20-11-2014
27-11-2014/15:52
A,C,D
1/3

Grond; Grond (AS3000)
1

2

3

4

5

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

90.4

76.5

94.7

77.8

79.0

Eenheid

Analyse
Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.0

7.0

1.7

8.4

7.1

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

97.0

92.8

98.3

91.4

92.8

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

3.3

<2.0

2.3

<2.0

<3.0

<3.0

3.5

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

60

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

33

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.34

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

16

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

66

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

120

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

17

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

9.8

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

1.9
<3.0

4.6

Minerale olie

S

36
Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

0.0046

S

PCB 101

mg/kg ds

0.0064

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

101-2

10-Nov-2014

8359781

2

103-1

10-Nov-2014

8359782

3

104-2

10-Nov-2014

8359783

4

105-1

10-Nov-2014

8359784

5

106-1

10-Nov-2014

8359785

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308
Hillegom

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014134835/1
20-11-2014
27-11-2014/15:52
A,C,D
2/3

Grond; Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

1

2

S

PCB 118

mg/kg ds

S

PCB 138

mg/kg ds

0.011

S

PCB 153

mg/kg ds

0.0094

S

PCB 180

mg/kg ds

0.0059

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.041

3

4

5

0.0034

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.083

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.20

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.13

S

Chryseen

mg/kg ds

0.15

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.074

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.13

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.12

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.12

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.1

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

101-2

10-Nov-2014

8359781

2

103-1

10-Nov-2014

8359782

3

104-2

10-Nov-2014

8359783

4

105-1

10-Nov-2014

8359784

5

106-1

10-Nov-2014

8359785

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308
Hillegom

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014134835/1
20-11-2014
27-11-2014/15:52
A,C,D
3/3

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

6

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

87.4

S

Organische stof

% (m/m) ds

1.5

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

98.5

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

mg/kg ds

140

Metalen

S

Kobalt (Co)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

6

10-Nov-2014

107-1

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Monster nr.

8359786

Akkoord
Pr.coörd.

SK
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134835/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8359781

101

2

20

70

0531734462

101-2

8359782

103

1

0

50

0531734322

103-1

8359783

104

2

15

50

0531734326

104-2

8359784

105

1

0

50

0531734166

105-1

8359785

106

1

0

50

0531734321

106-1

8359786

107

1

40

70

0531734172

107-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134835/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014134835/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

8359782

Extractie PCB/PAK

8359782

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

8359782
2014134835
103-1
V

1000

0

pA

2000

C40

C21-C30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

1000

C10

pA

2000

C30-C35
C35-C40

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Minutes

80

80

60

60

C21-C30

20

C40

C16-C21

40

C10

20

C12-C16

C10-C12

40

C30-C35
C35-C40

pA

100

pA

100

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0
0.8

1.0

1.2

1.4
Minutes

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 14-01-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015001469/1
14-2308
Hillegom
08-01-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

14-2308
Hillegom

Monsternemer
Monstermatrix

P. van Achterberg
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

4

5

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

83.6

84.0

80.9

83.2

87.4

Eenheid

Analyse

2015001469/1
08-01-2015
14-01-2015/15:35
A,C
1/1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.9

1.3

7.7

6.1

7.1

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

96.9

98.6

92.1

93.7

92.7

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.0

<2.0

2.8

2.8

2.8

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

95

<20

180

360

210

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

6.9

<3.0

55

27

11

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

17

<5.0

35

19

41

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.20

0.066

0.069

0.081

0.084

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

2.6

<1.5

2.6

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

11

<4.0

36

30

23

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

100

31

69

47

120

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

120

76

68

54

66

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.15

0.35

0.17

S

Fenanthreen

mg/kg ds

2.1

0.087

1.8

9.3

0.95

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.63

<0.050

0.62

3.6

0.30

S

Fluorantheen

mg/kg ds

3.6

0.26

4.4

29

2.9

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

1.6

0.10

2.3

17

1.6

S

Chryseen

mg/kg ds

1.6

0.12

2.3

17

1.6

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.71

0.060

1.2

8.5

0.88

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

1.4

0.11

2.5

22

1.8

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.99

0.11

2.7

21

1.9

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

1.1

0.083

2.1

18

1.5

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

14

1.00

20

150

14

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

201-1

07-Jan-2015

8417916

2

202-1

07-Jan-2015

8417917

3

203-1

07-Jan-2015

8417918

4

204-1

07-Jan-2015

8417919

5

205-2

07-Jan-2015

8417920

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

GW
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015001469/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8417916

201

1

30

70

0532113579

201-1

8417917

202

1

30

70

0532113578

202-1

8417918

203

1

20

70

0532113584

203-1

8417919

204

1

20

60

0532113580

204-1

8417920

205

2

20

50

0532113585

205-2
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015001469/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Inventerra Milieuadviesbureau
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Analysecertificaat
Datum: 20-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014133970/1
14-2308
Hillegom
17-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

14-2308
Hillegom

Monsternemer
Monstermatrix

P. van Achterberg
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

2014133970/1
18-11-2014
20-11-2014/15:23
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

<20

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

2.2

S

Nikkel (Ni)

µg/L

6.7

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

17-Nov-2014

102-1-1

Monster nr.

8357092

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

14-2308
Hillegom

Monsternemer
Monstermatrix

P. van Achterberg
Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2014133970/1
18-11-2014
20-11-2014/15:23
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

9.0

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<7.0

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

14

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

17-Nov-2014

102-1-1

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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Monster nr.

8357092

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014133970/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8357092

102

1

200

300

0800312445

8357092

102

2

200

300

0691457242

Monsteromschrijving

102-1-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014133970/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014133970/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5
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Bijlage 5

Toetsingswaarden grond en grondwater

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014130815
10-11-2014
17-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

-

35

190

2600

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

7,1
25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds

76
7,1
92,5

7,100

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Legenda
Nr.
1

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Monster
102-2

<3,0
<5,0
6,4
24
13
<6,0
53
Zie bijl.

74,65

Analytico-nr
8347160

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Analyse

14-2308
Hillegom
10-11-2014
2014130815
10-11-2014
17-11-2014
Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

188,4

-

35

190

2600

5000

**
*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

-

0,001
0,001
0,001

0,001
0,002
0,003

8,5
0,801
0,602

17
1,6
1,2

-

0,003
0,001

0,0085
0,0007

1
2

2
4

-

0,001
0,001

0,003

-

0,001

0,0009

2

4

0,0048
0,0032
0,0109
0,0160
0,0318

-

0,003
0,002
0,002
0,002
0,006

0,015
0,002
0,02
0,1
0,2

2,01
2
17
1,2
0,95

4
4
34
2,3
1,7

0,0032
0,0832
0,0370

-

0,002
0,0056

0,002
0,4

2

4

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

4,3
3,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Verkleinen brekermolen (cryogeen)

Uitgevoerd
Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

85,2
4,3
95,5
3,7

4,300
3,700

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
14
33
24
7,7
81
Zie bijl.

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

47
0,23
37
12
0,43
<1,5
5,4
88
84

150,2
0,3498
109,7
21,82
0,5906
1,050
13,80
129,0
174,1

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,013
<0,0010
0,0062
<0,0010
0,004
0,0021
0,0021
0,0014
0,0047
0,0069
0,014
0,025
0,0014
0,036
0,037

0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0007
0,0032
0,0016
0,0016
0,0016
0,0302
0,0016
0,0144
0,0016
0,0093

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0016
0,0114

-

0,007

0,02

0,51

1

0,056
1,7
0,44
2,3
0,94
0,88
0,4
0,79
0,61
0,5
8,5

0,0560
1,700
0,4400
2,300
0,9400
0,8800
0,4000
0,7900
0,6100
0,5
8,616

*

0,35

1,5

20,8

40

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

0,32

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
2

Monster
MM1

Analytico-nr
8347161

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Analyse

14-2308
Hillegom
10-11-2014
2014130815
10-11-2014
17-11-2014
Eenheid

3

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

2,1
3,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

88,4
2,1
97,7
3,3

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
12
7,8
<6,0
<35

116,7

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

22
0,25
<3,0
7,8
0,14
<1,5
<4,0
31
59

73,33
0,4201
6,464
15,39
0,1968
1,050
7,368
47,56
131,0

*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0018
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0021
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0025
0,0053
0,0014
0,016
0,017

0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0007
0,0066
0,0033
0,0033
0,0033
0,0085
0,0033
0,0033
0,0033
0,0033

-

0,001
0,001
0,001

0,001
0,002
0,003

8,5
0,801
0,602

17
1,6
1,2

-

0,003
0,001

0,0085
0,0007

1
2

2
4

-

0,001
0,001

0,003

-

0,001

0,0009

2

4

0,0100
0,0066
0,0066
0,0066
0,0119

-

0,003
0,002
0,002
0,002
0,006

0,015
0,002
0,02
0,1
0,2

2,01
2
17
1,2
0,95

4
4
34
2,3
1,7

0,0066
0,0752
0,0170

-

0,002
0,0056

0,002
0,4

2

4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,001
<0,0010
<0,0010
0,0052

0,0033
0,0033
0,0033
0,0033
0,0047
0,0033
0,0033
0,0247

*

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,82
0,2
0,98
0,41
0,44
0,18
0,33
0,24
0,27
3,9

0,0350
0,8200
0,2000
0,9800
0,4100
0,4400
0,1800
0,3300
0,2400
0,2700
3,905

*

0,35

1,5

20,8

40

2,100
3,300

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

0,32

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
3

Monster
MM2

Analytico-nr
8347162

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014130815
10-11-2014
17-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

4

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

*

35

190

2600

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1,3
25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds

88
1,3
98,3

1,300

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Legenda
Nr.
4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Monster
MM3

8,6
13
58
35
9,6
<6,0
130
Zie bijl.

650

Analytico-nr
8347163

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014134835
20-11-2014
27-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

3

15

103

190

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

3
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

90,4
3
97
<2,0

1,400

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3,0

7,383

Legenda
Nr.
1

Monster
101-2

3

Metalen

-

Analytico-nr
8359781

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014134835
20-11-2014
27-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

-

15
190
0,6
40
0,15
1,5
35
50
140

103
555
6,8
115
18,1
95,8
67,5
290
430

190
920
13
190
36
190
100
530
720

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

7
3,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

76,5
7
92,8
3,3

3,300

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

4,6
60
1,9
33
0,34
<1,5
16
66
120

14,16
200
2,616
56,09
0,4602
1,050
42,11
93,03
238,6

*
*
*
*
*
*

3
20
0,2
5
0,05
1,5
4
10
20

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
17
9,8
<6,0
36
Zie bijl.

51,43

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
0,0046
0,0064
0,0034
0,011
0,0094
0,0059
0,041

0,0010
0,0065
0,0091
0,0048
0,0157
0,0134
0,0084
0,0591

*

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,083
<0,050
0,2
0,13
0,15
0,074
0,13
0,12
0,12
1,1

0,0350
0,0830
0,0350
0,2000
0,1300
0,1500
0,0740
0,1300
0,1200
0,1200
1,077

-

0,35

1,5

20,8

40

7

Metalen

Kobalt (Co)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
2

Monster
103-1

Analytico-nr
8359782

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014134835
20-11-2014
27-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

3

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

3

15

103

190

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

94,7
1,7
98,3
<2,0

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3,0

Legenda
Nr.
3

Monster
104-2

1,700
1,400

Metalen

7,383

-

Analytico-nr
8359783

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014134835
20-11-2014
27-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

4

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

3

15

103

190

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

8,4
2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

77,8
8,4
91,4
2,3

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3,0

Legenda
Nr.
4

Monster
105-1

8,400
2,300

Metalen

7,148

-

Analytico-nr
8359784

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014134835
20-11-2014
27-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

5

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

3

15

103

190

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

7,1
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

79
7,1
92,8
<2,0

7,100
1,400

Metalen

Kobalt (Co)

mg/kg ds

Legenda
Nr.
5

Monster
106-1

3,5

12,30

-

Analytico-nr
8359785

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom

2014134835
20-11-2014
27-11-2014

Analyse

Eenheid

10-11-2014

6

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

3

15

103

190

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1,5
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

87,4
1,5
98,5
<2,0

1,400

Kobalt (Co)

mg/kg ds

140

492,2

Legenda
Nr.
6

Monster
107-1

1,5

Metalen

***

Analytico-nr
8359786

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom
07-01-2015
P. van Achterberg
2015001469
08-01-2015
14-01-2015

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

2,9
3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

83,6
2,9
96,9
3

2,900
3

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

95
<0,20
6,9
17
0,2
<1,5
11
100
120

327,2
0,2281
21,87
33,01
0,2808
1,050
29,62
152,1
265,2

*
*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<0,050
2,1
0,63
3,6
1,6
1,6
0,71
1,4
0,99
1,1
14

0,0350
2,100
0,6300
3,600
1,600
1,600
0,7100
1,400
0,9900
1,100
13,77

*

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1

Monster
201-1

Analytico-nr
8417916

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom
07-01-2015
P. van Achterberg
2015001469
08-01-2015
14-01-2015

Analyse

Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1,3
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

84
1,3
98,6
<2,0

1,300
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
0,066
<1,5
<4,0
31
76

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0948
1,050
8,167
48,80
180,3

*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<0,050
0,087
<0,050
0,26
0,1
0,12
0,06
0,11
0,11
0,083
1

0,0350
0,0870
0,0350
0,2600
0,1000
0,1200
0,0600
0,1100
0,1100
0,0830
1

-

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
2

Monster
202-1

Analytico-nr
8417917

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom
07-01-2015
P. van Achterberg
2015001469
08-01-2015
14-01-2015

Analyse

Eenheid

3

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

7,7
2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

80,9
7,7
92,1
2,8

7,700
2,800

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

180
<0,20
55
35
0,069
2,6
36
69
68

634,1
0,1891
177,8
59,15
0,0936
2,600
98,44
96,94
136,1

**
*
*
**
*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

0,15
1,8
0,62
4,4
2,3
2,3
1,2
2,5
2,7
2,1
20

0,1500
1,800
0,6200
4,400
2,300
2,300
1,200
2,5
2,700
2,100
20,07

*

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
3

Monster
203-1

Analytico-nr
8417918

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom
07-01-2015
P. van Achterberg
2015001469
08-01-2015
14-01-2015

Analyse

Eenheid

4

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

6,1
2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

83,2
6,1
93,7
2,8

6,100
2,800

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

360
<0,20
27
19
0,081
<1,5
30
47
54

1268
0,2007
87,28
33,63
0,1112
1,050
82,03
67,83
111,9

*
**
*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

0,35
9,3
3,6
29
17
17
8,5
22
21
18
150

0,3500
9,300
3,600
29
17
17
8,5
22
21
18
145,8

***

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
4

Monster
204-1

Analytico-nr
8417919

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom
07-01-2015
P. van Achterberg
2015001469
08-01-2015
14-01-2015

Analyse

Eenheid

5

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

7,1
2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

87,4
7,1
92,7
2,8

7,100
2,800

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

210
<0,20
11
41
0,084
2,6
23
120
66

739,8
0,1932
35,56
70,49
0,1145
2,600
62,89
170,3
133,8

*
*
*
*
*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

0,17
0,95
0,3
2,9
1,6
1,6
0,88
1,8
1,9
1,5
14

0,1700
0,9500
0,3000
2,900
1,600
1,600
0,8800
1,800
1,900
1,5
13,60

*

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
5

Monster
205-2

Analytico-nr
8417920

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308
Hillegom
17-11-2014
P. van Achterberg
2014133970
18-11-2014
20-11-2014

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

S

T

I

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<20
<0,20
2
<2,0
<0,050
2,2
6,7
<2,0
<10

14
0,1400
2
1,400
0,0350
2,200
6,700
1,400
7

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,1400
0,1400
0,1400
0,0700
0,1400
0,2100
0,6300
0,0140
0,1400

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,1400
0,1400
0,0700
0,1400
0,0700
0,1400
0,1400
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
1,120
0,1400
0,0700
0,0700
0,1400
0,1400
0,1400
0,1400
0,4200

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

9
<7,0
14
<15
<8,0
<8,0
<50

35

-

50

50

325

600

Legenda
Nr.
1

Monster
102-1-1

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Analytico-nr
8357092

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Eindoordeel
Voldoet aan Streefwaarde

Bijlage 6

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit
richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.
Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere
(potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.
Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.
Inventerra Milieuadviesbureau is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062, voor het uitvoeren van
partijkeuringen conform BRL SIKB 1000, VKB-protocol 1001, certificaat EC-SIK-10013 en voor het uitvoeren van veldwerk bij
bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, VKB-protocollen 2001 en 2002, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de
kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor
Accreditatie (RvA).
De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd
laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd
zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.
Bodemonderzoek
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of bestemming
van de onderzochte locatie. Zodra grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het
verrichtte bodemonderzoek niet en kunnen deze slechts gebruikt worden als indicatie voor de kwaliteit van de grond. Grond is in dat
geval een bouwstof. Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een onderzoek te worden verricht in het kader van het
Bouwstoffenbesluit, waarin wordt ingegaan op het gebruik en/of bestemming van de grond.
Als tijdens het veldwerk in de bodem vermoedelijk asbesthoudende materialen worden waargenomen, dan komt dit in de
profielbeschrijving en de conclusies naar voren. Opgemerkt wordt dat in de bodem aanwezig puin zeer vaak enig asbest bevat.
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 “Inspectie, monsterneming en analyse
van asbest in bodem” (NNI, mei 2003) te worden uitgevoerd.
Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een
zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale
afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen
absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek
gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.
Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten
en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet
kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
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1. INLEIDING

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in maart 2015 een
aanvullend bodemonderzoek verricht op de locatie aan de Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom.
De aanleiding van het onderzoek zijn de resultaten van het door Inventerra uitgevoerd verkennend en
aanvullend bodemonderzoek (rapport 14-2308-R01AvH, d.d. 20 januari 2015), de wijziging van het
bestemmingsplan en de voorgenomen nieuwbouw van een woning. De locatie waarvan de bestemming
gewijzigd dient te worden blijkt groter dan de onderzoekslocatie van het verkennend bodemonderzoek.
Derhalve is aanvullend onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het niet eerder onderzochte deel van het
terrein. Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige
bodemkwaliteit onder de aanwezige verharding. Daarnaast is de teerhoudendheid van het asfalt
bepaald.
Inventerra Comon Services bv is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001 en 2002 behorende bij
Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ (BRL
SIKB 2000). Inventerra is gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor:
•
het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend
bodemonderzoek opgezet volgens NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek,
een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de
bodem volgens NEN 5707 en andere vergelijkbare onderzoeken;
•
het gehele proces van het hierboven genoemde veldwerk, inclusief alle secundaire processen, dat
begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en
monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
•
de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
•
de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
veldwerkresultaten en advies;
•
veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van
peilbuizen;
•
de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de
vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).
In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het voorgaande onderzoek.
Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten
van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek getoetst
aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden
conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd.
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2. RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK

Recent is door Inventerra een verkennend en aanvullend onderzoek uitgevoerd aan de Weeresteinstraat
160 en 162 te Hillegom (rapport met kenmerk 14-2308-R01AvH, d.d. 20 januari 2015).
In het rapport werd het volgende geconcludeerd:
•
Op nagenoeg de gehele onderzoekslocatie zijn in de bovengrond tot maximaal 1,2 m-mv, en
plaatselijk tot 2,0 m-mv, bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen en koolas)
aangetoond;
•
De bodemlagen ter plaatse van de tuin, met daarin een bijmenging met bodemvreemd
materiaal, zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen;
•
Ter plaatse van de inrit (onder het asfalt), de bodemlagen met daarin een bijmenging met
bodemvreemd materiaal, zijn sterk verontreinigd met kobalt (boring 107), matig verontreinigd
met kobalt en nikkel (boring 203) en matig verontreinigd met nikkel en sterk verontreinigd met
PAK (boring 204). Voor het overige zijn ten hoogste lichte verontreinigingen vastgesteld;
•
In de ondergrond (0,5 – 1,2 m-mv) zijn lichte verontreinigingen met kwik, PCB en PAK
aangetoond.
•
Bij het onderzoek ter plaatse van de ondergrondse brandstoftank zijn zintuiglijk geen
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een verontreiniging met olieproducten.
•
In mengmonster MM3 (zand rond grondwaterspiegel bij de tank) is een lichte verontreiniging
met minerale olie geconstateerd. De kleiige bovengrond is niet verontreinigd met minerale olie.
•
In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 102) zijn geen verontreinigingen
aangetoond.
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘verdachte locatie’ vanwege de tank
aangenomen te worden en de hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het overige terrein verworpen te
worden, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond.
De verhoogde gehalten in de bovengrond worden toegeschreven aan de bijmenging met bodemvreemd
materiaal, al dan niet in combinatie met een historische bodembelasting en eventuele vroegere
terreinophogingen.
Middels het uitgevoerde aanvullend onderzoek is de omvang van de sterke verontreiniging met kobalt in
de bovengrond volledig in kaart gebracht. De omvang van de sterke verontreinigingen bedraagt slechts
enkele kubieke meters. Bij het aanvullend onderzoek naar koper is echter bij boring 204 een sterke
verontreiniging met PAK aangetroffen. Aangezien deze boring zich aan de rand van de
onderzoekslocatie bevindt, kan gesteld worden dat de omvang van deze verontreiniging op de
onderzoekslocatie zeer beperkt is (enkele kubieke meters). Wel kan de verontreiniging onderdeel
uitmaken van een geval van verontreiniging die zich grotendeels buiten de onderzoekslocatie bevindt.
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Op grond van het totaal aan onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van
bodemverontreiniging van een beperkte omvang (minder dan 25 m3 sterke verontreiniging). Op grond
daarvan wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een zogenaamd “geval van ernstige
bodemverontreiniging” conform de Wet bodembescherming en derhalve geen saneringsnoodzaak. Wel
wordt opgemerkt dat indien gegraven gaat worden ter plaatse van het pad eventueel vrijkomende
grond elders niet zondermeer toepasbaar is. Vrijkomende grond dient conform het Besluit
Bodemkwaliteit te worden gekeurd voor toepassingsmogelijkheden elders of voor afvoer naar een
erkend verwerker. Sterk verontreinigde grond is in geen geval elders toepasbaar en dient te worden
afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij werkzaamheden in de grond dient tevens rekening gehouden
te worden met de te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132. Voor verdere
informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot Inventerra wenden.
Geadviseerd wordt om de aanwezige ondergrondse brandstoftank door een erkend tanksaneringsbedrijf
te laten verwijderen.
Voor alle overige informatie wordt verwezen naar het rapport van het verkennend bodemonderzoek.
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3.

ONDERZOEKSSTRATEGIE

De volgende onderzoeksopzet wordt gehanteerd voor het aanvullend onderzoek van de thans te
onderzoeken strook (oppervlakte ca. 190 m2)van het terrein, dat nog niet eerder is onderzocht:
•

Aangezien in de grond onder het asfalt ten noorden van de woningen verontreinigingen met
zware metalen en PAK voorkomen wordt de bodem ter plaatse van het thans te onderzoeken
terrein als verdacht voor deze stoffen beschouwd;

•

Er worden 4 boringen gezet tot 0,5 meter in de oorspronkelijke bodem;

•

Per boring wordt een grondmonster geanalyseerd op zware metalen en PAK;

•

Van het asfalt wordt een mengmonster in het laboratorium onderzocht op PAK (middels HPLC)
ter bepaling van de teerhoudendheid.
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4. UITVOERING EN RESULTATEN ONDERZOEK

4.1

Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en het daarbij horende protocol
2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen).
De veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 zijn uitbesteed aan Soil Select B.V. te Den
Haag. De uitvoerend veldmedewerker van Soil Select B.V., dhr. R. Salaz, is in dit kader geregistreerd
bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. EC-SIK-20265 (zie tevens bijlage 6).
Op 9 maart 2015 zijn 4 boringen (boringen 301 t/m 304) verricht tot een diepte van 1,0 m-mv. De
situering van de boringen en enkele overzichtsfoto’s zijn weergegeven in de bijlagen 1.1 en 1.2.
Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.
Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. In bijlage 2 zijn ook de
boorprofielen van het verkennend bodemonderzoek opgenomen.
Onder het asfalt bevindt zich bij de boringen 301 t/m 303 een stabilisatielaag volledig bestaande uit
puin, met een dikte van circa 40 cm. Hieronder wordt tot de maximale boordiepte matig fijn zand
aangetroffen.
In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht
(plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat, op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het
blote oog, een zodanige hoeveelheid asbest bevat dat de huidige norm mogelijk wordt overschreden.
4.2

Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grondmonsters en de
uitgevoerde analyses.
Tabel 1 Overzicht grond- en asfaltmonsters
Grondmonster

Boring met traject
(m-mv)

Analyse

301-3

301 (0,50 - 1,00)

MET + PAK

zand onder puinlaag

302-2

302 (0,50 - 1,00)

MET + PAK

zand onder puinlaag

303-3

303 (0,50 - 1,00)

MET + PAK

zand onder puinlaag

304-1

304 (0,14 - 0,64)

MET + PAK

zand onder asfaltverharding

Asfaltmonster

Deelmonsters

Analyse

Toelichting

MM asfalt

301 (0,00 - 0,10)
303 (0,00 - 0,13)

PAK

mengmonster van asfalt

Verklaring tabel:
MET + PAK :

Toelichting

9 zware metalen, PAK, organische stof en lutum

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid. In bijlage 3 is
een beschrijving toegevoegd van de stoffen waarop de grondmonsters zijn onderzocht en wordt het
toetsingskader nader beschreven.
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In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grondmonsters
weergegeven. Hierbij zijn alleen de verhoogde parameters ten opzichte van de achtergrond- c.q.
streefwaarden vermeld. De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 4. In bijlage 5 is de
interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grondmonsters bijgevoegd.
Tabel 2 Overschrijdingstabel grondmonsters
Grondmonster

Traject (m-mv)

> AW

>T*

>I

301-3

0,50 - 1,00

-

-

-

302-2

0,50 - 1,00

-

-

-

303-3

0,50 - 1,00

kwik, lood

zink

-

304-1

0,14 - 0,64

kobalt, lood, zink

-

-

Verklaring tabel:
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S
: overschrijding streefwaarde(n)
> T
: overschrijding tussenwaarde(n) *
> I
: overschrijding interventiewaarde(n)
: geen overschrijding
*
: de tussenwaarde heeft geen wettelijke status meer. Desondanks wordt deze waarde door veel bevoegde gezagen
nog gehanteerd als criterium voor nader onderzoek. Overschrijding van deze voormalige tussenwaarde is een
indicatie dat (elders op de locatie) mogelijk sprake is van (een) verontreiniging(en) met gehalten boven de
interventiewaarde(n).

In het mengmonster van het asfalt is geen PAK boven de detectielimiet van 15 mg/kgds gemeten. Het
PAK-gehalte overschrijdt daarmee niet de norm van 75 mg/kgds. Derhalve kan het asfalt als niet
teerhoudend worden beschouwd.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in maart 2015 een aanvullend bodemonderzoek verricht op
de locatie aan de Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom.
De aanleiding van het onderzoek zijn de resultaten van het door Inventerra uitgevoerd verkennend en
aanvullend bodemonderzoek (rapport 14-2308-R01AvH, d.d. 20 januari 2015), de wijziging van het
bestemmingsplan en de voorgenomen nieuwbouw van een woning. De locatie waarvan de bestemming
gewijzigd dient te worden blijkt groter dan de onderzoekslocatie van het verkennend bodemonderzoek.
Derhalve is aanvullend onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het niet eerder onderzochte deel van het
terrein. Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige
bodemkwaliteit onder de aanwezige verharding. Daarnaast is de teerhoudendheid van het asfalt
bepaald.
Bij het aanvullend onderzoek zijn in de grond ter plaatse van boring 303 een matige verontreiniging
met zink en lichte verontreinigingen met kwik en lood aangetoond. In de grond uit boring 304 zijn lichte
verontreinigingen met kobalt, lood en zink vastgesteld. In beide overige grondmonsters is geen sprake
van verontreinigingen.
Op grond van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het thans onderzochte deel
van de locatie, evenals op het overige deel van het terrein geen sprake is van een zogenaamd “geval
van ernstige bodemverontreiniging” conform de Wet bodembescherming en derhalve is er geen
saneringsnoodzaak.
Op grond van het totaal aan resultaten is er geen belemmering voor de wijziging van het
bestemmingsplan en de afgifte van de omgevingsvergunning.
Indien op de locatie graafwerkzaamheden plaats gaan vinden, kunnen aan het hergebruik van de
vrijkomende grond beperkingen worden gesteld, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten en
afwijkende samenstelling. Vrijkomende grond dient conform het Besluit Bodemkwaliteit te worden
gekeurd voor toepassingsmogelijkheden elders of voor afvoer naar een erkend verwerker. Eventueel
vrijkomende sterk verontreinigde grond is geen geval herbruikbaar. Bij werkzaamheden in de grond
dient tevens rekening gehouden te worden met de te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROWpublicatie 132. Voor verdere informatie over de mogelijkheden hiervan kunt u zich tot Inventerra
wenden.
Verder wordt opgemerkt dat het asfalt in de verharding niet teerhoudend is en als dit vrijkomt
hergebruik tot de mogelijkheden behoort.
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Bijlage 2

Boorprofielen

Projectnummer: 14-2308.1
Projectnaam: Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
Opdrachtgever:

Boring:

301

Boring:

302

Datum plaatsing:

09-03-2015

Datum plaatsing:

09-03-2015

GWS (cm-mv):
Boormeester:

GWS (cm-mv):
R. Salaz

Boormeester:

Opmerking:

R. Salaz

Opmerking:

0

0

1

-10

asfalt
Volledig asfalt, geen olie-water
reactie, Betonboor

-50

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

3
-100

100

-10

Volledig puin, geen olie-water
reactie, Puinboor

2
50

0

0

-50

50

-100

303

Boring:

304

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

09-03-2015

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

09-03-2015

Boormeester:

R. Salaz

Boormeester:

R. Salaz

Opmerking:

1 foto

0

1

-13

-50

50

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

3

0

0

-14

Volledig puin, geen olie-water
reactie, Puinboor

2

100

asfalt
Volledig asfalt, geen olie-water
reactie, Betonboor

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

2

Boring:

0

Volledig puin, geen olie-water
reactie, Puinboor

1

100

Opmerking:

50

100

asfalt
Volledig asfalt, geen olie-water
reactie, Betonboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

1

2
-100

asfalt
Volledig asfalt, geen olie-water
reactie, Betonboor

-100

Bijlage 3

Referentiekader

REFERENTIEKADER
Beschrijving geanalyseerde stoffen
Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink)
Deze zware metalen (soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3) komen in de bodem van Nederland reeds van nature in kleine
hoeveelheden voor in de bodem (gehalten van 0,1 tot ca. 100 mg/kg), welke niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid of het
milieu en niet worden aangemerkt als een verontreiniging. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel gevallen in
het milieu terechtgekomen door verwerking van metaalertsen, metaalbewerking of galvaniseren / emailleren, glazuren van aardewerk
(loodwit), metalen in drukinkt (pigmenten), cosmetica, katalysatoren, smeermiddelen, accu’s, batterijen, kunstmest en
verbrandingsafval (sintels, cokes, vliegas en slakken). Zware metalen komen in de bodem vaak voor in puin, sintels en aardewerk.
Door de toepassing van lood en antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het milieu
terechtgekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden.
Zware metalen worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en worden relatief langzaam getransporteerd met het
grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreekbaar. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst
geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en
zijn pas giftig bij relatief hoge doses (giftigheid is ook afhankelijk van de combinatie van verschillende stoffen). Bariumzouten kunnen
giftig zijn; dit is afhankelijk van de oplosbaarheid van dit zout.
PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
PAK zijn teer- en roetachtige producten en worden gevormd bij diverse verbrandingsprocessen en chemische processen, veelal door
onvolledige verbranding van koolstofverbindingen, bijv. bij de verbranding van cokes of steenkoolgas en uitlaatgassen van motoren.
PAK kan in hoge gehalten voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, stookplaatsen, zuiveringsslib en
dakbedekkingsmaterialen en wordt toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en
asfaltproducten. In de bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in de vorm van koolas of sintels. In de uitlaatgassen van motoren
komen PAK als roetdeeltjes voor; daarom worden in verkeersrijke gebieden relatief hoge achtergrondgehalten in de grond
aangetroffen. PAK zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot
nauwelijks met het grondwater verspreid. Sommige PAK, waaronder benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen
daarom op de zwarte lijst voor.
Minerale olie
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine-, diesel- en huisbrandolieverontreinigingen, smeerolie, snij- en
walsolie, oplosmiddelen (terpentine en thinner) en teerolie; dit zijn mengsels van koolwaterstofketens met een lengte van C10 – C40.
Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om welke olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en
benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar in grondwater en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig
en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar en is in vergelijking tot de overige genoemde
stoffen weinig giftig, maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. Verontreinigingen met minerale olie komen
veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de bodem terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of
calamiteiten (morsen tijdens vullen, tanken e.d.). Een olieverontreiniging is meestal zintuiglijk zeer goed waarneembaar door
geurafwijkingen en/of met behulp van de oliewatertest.
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (som 3) en naftaleen) worden gewonnen uit
aardoliën en steenkoolteer en worden gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten toegevoegd
aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater en
zijn redelijk goed biologisch afbreekbaar. Ze worden in het algemeen redelijk snel met het grondwater verspreid. Benzeen is
kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten worden als minder giftig aangemerkt.
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl)
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogene verbinding, met name chloor en broom zijn in dit
kader bekend. VOCl’s worden veelal gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, verfafbijtmiddel en chemisch reinigingsmiddel
(chemische wasserijen), metaalindustrie en drukkerijen en als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm. Met name
verontreinigingen met TRI (trichlooretheen) en PER (tetrachlooretheen) komen veel voor. Chloorkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en
goed oplosbaar in grondwater. Deze stoffen zijn zwaarder dan water en kunnen tot zeer diep in de bodem doordringen. Deze stoffen
zijn biologisch afbreekbaar en giftig (dit geldt ook voor de afbraakproducten, zoals vinylchloride). Acute effecten zijn geïrriteerde
slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.
Polychloorbifenylen (PCB’s)
Lange tijd zijn PCB's op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in transformatoren en condensatoren, als
hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel, weekmaker in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm. Aangezien
productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig zijn verboden, zijn deze al lange tijd niet meer in de handel. Desondanks ligt er in
de Nederlandse bodem en in het slib nog een erfenis, aangezien PCB's ruim 50 jaar zijn toegepast in industrie en techniek. En ook
zijn er nog steeds transformatoren en condensatoren in gebruik die PCB's bevatten. Het overheidsbeleid is erop gericht deze
apparaten zo snel mogelijk te reinigen of te verwijderen. Deze stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar, lossen goed op in olie, zijn
carcinogeen, hopen op in vetweefsel en kunnen leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding.

Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde
achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor
grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en
interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, laatst gewijzigd op 3 april 2012
(Staatscourant 2012, 6563).
Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.
Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van
gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt
overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.
Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij
dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van
de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.
Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of
dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per
dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op
de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen
ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige
bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.
Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van
bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de
tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.
Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet
Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst
van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige
gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater
verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt:
wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de
actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het
gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden. Verder kan de noodzaak
tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of
een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.
In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de Iwaarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor
de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog
voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.

Grondverzet
Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de grond. Voor
toepassing van schone grond of licht en matig verontreinigde grond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist (dit
kan per gemeente of gebied verschillen).
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast, dan wel kan worden
hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
•
Schone grond: vrij toepasbaar;
•
Licht en matig verontreinigde grond: kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als bodem of worden toegepast in
een werk;
•
Sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (zoals zware metalen, PAK): kan onder speciale voorwaarden worden
herschikt binnen het terrein;
•
Niet toepasbare grond: dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf. Hiervoor dient een nietreinigbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Indien gewenst kan Inventerra advies geven over het hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zo nodig een partijkeuring
uitvoeren.
Indien sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan noodzakelijk.
Inventerra kan desgewenst een aanvullend of nader bodemonderzoek uitvoeren en een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen
met het bevoegd gezag.

Bijlage 4

Analysecertificaten grond en asfalt

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 17-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015025647/1
14-2308.1
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
09-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308.1
Certificaatnummer/Versie
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
M. Bouwhuis
Pagina
Grond; Grond (AS3000)
1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

86.0

87.9

86.5

82.9

Eenheid

Analyse

2015025647/1
10-03-2015
17-03-2015/09:09
A,B,C
1/1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

<0.7

<0.7

1.0

0.9

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

99.4

99.4

99.0

99.0

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

<20

27

24

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

0.31

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

6.9

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

12

13

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.12

0.100

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

4.2

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

17

31

77

34

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

<20

250

82

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.053

<0.050

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.087

0.11

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.070

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

0.077

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.078

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

0.084

<0.050

<0.050

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.087

<0.050

S
S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.42

0.65

0.35

<0.050
1)

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

301-3

09-Mar-2015

8488922

2

302-2

09-Mar-2015

8488923

3

303-3

09-Mar-2015

8488924

4

304-1

09-Mar-2015

8488925

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015025647/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8488922

301

3

50

100

0532263464

301-3

8488923

302

2

50

100

0532234430

302-2

8488924

303

3

50

100

0532263537

303-3

8488925

304

1

14

64

0532234861

304-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015025647/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015025647/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 16-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015025648/1
14-2308.1
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
09-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

14-2308.1
Certificaatnummer/Versie
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
M. Bouwhuis
Pagina
Overig; Asfalt
Eenheid

Analyse

2015025648/1
10-03-2015
16-03-2015/12:44
A,C
1/1

1

Voorbehandeling

Q

Uitgevoerd

Verkleinen brekermolen (cryogeen)
Bodemkundige analyses

Q

Uitgevoerd

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler
(1kg)

Q

% (m/m)

Droge stof

98.7

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q

Naftaleen

mg/kg ds

Q

<2.0

Fenanthreen

mg/kg ds

1.5

Q

Anthraceen

mg/kg ds

<0.50

Q

Fluorantheen

mg/kg ds

<3.0

Q

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<1.0

Q

Chryseen

mg/kg ds

<1.0

Q

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.50

Q

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.74

Q

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<2.0

Q

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<3.5

PAK Totaal VROM (10)

mg/kg ds

<15.0

Q

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

09-Mar-2015

MM asfalt

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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Monster nr.

8488926

Akkoord
Pr.coörd.

SK
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015025648/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8488926

301

1

0

10

0002620NA

8488926

303

1

0

13

0002619NA

Monsteromschrijving

MM asfalt
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015025648/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1

Malen cryogeen, max 250 gram

W0106

Crushen

Cf. NVN 7313

Malen m.b.v. kaakbreker en

W0101

Voorbehandeling

Eigen methode

W0301

HPLC

Eigen methode

spleetverdeler (1k
PAK (10 VROM)
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Bijlage 5

Toetsingswaarden grond

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308.1
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
09-03-2015
M. Bouwhuis
2015025647
10-03-2015
17-03-2015

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

86
<0,7
99,4
<2,0

0,4900
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
17
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
8,167
26,76
33,22

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<0,050
0,053
<0,050
0,087
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,42

0,0350
0,0530
0,0350
0,0870
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,4200

-

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1

Monster
301-3

Analytico-nr
8488922

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308.1
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
09-03-2015
M. Bouwhuis
2015025647
10-03-2015
17-03-2015

Analyse

Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

87,9
<0,7
99,4
<2,0

0,4900
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
31
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
8,167
48,80
33,22

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<0,050
<0,050
<0,050
0,11
0,07
0,077
<0,050
0,078
0,084
0,087
0,65

0,0350
0,0350
0,0350
0,1100
0,0700
0,0770
0,0350
0,0780
0,0840
0,0870
0,6460

-

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
2

Monster
302-2

Analytico-nr
8488923

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308.1
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
09-03-2015
M. Bouwhuis
2015025647
10-03-2015
17-03-2015

Analyse

Eenheid

3

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

86,5
1
99
<2,0

1,400

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

27
0,31
<3,0
12
0,12
<1,5
<4,0
77
250

104,6
0,5337
7,383
24,83
0,1724
1,050
8,167
121,2
593,2

*
*
**

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

1

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
3

Monster
303-3

Analytico-nr
8488924

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

14-2308.1
Weeresteinstraat 160 en 162 te Hillegom
09-03-2015
M. Bouwhuis
2015025647
10-03-2015
17-03-2015

Analyse

Eenheid

4

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,9
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

82,9
0,9
99
<2,0

0,9000
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

24
<0,20
6,9
13
0,1
<1,5
4,2
34
82

93
0,2410
24,26
26,90
0,1437
1,050
12,25
53,52
194,6

*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
4

Monster
304-1

Analytico-nr
8488925

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Bijlage 6

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit
richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.
Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere
(potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.
Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.
Inventerra Milieuadviesbureau is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062, voor het uitvoeren van
partijkeuringen conform BRL SIKB 1000, VKB-protocol 1001, certificaat EC-SIK-10013 en voor het uitvoeren van veldwerk bij
bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, VKB-protocollen 2001 en 2002, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de
kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor
Accreditatie (RvA).
De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd
laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd
zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.
Bodemonderzoek
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of bestemming
van de onderzochte locatie. Zodra grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het
verrichtte bodemonderzoek niet en kunnen deze slechts gebruikt worden als indicatie voor de kwaliteit van de grond. Grond is in dat
geval een bouwstof. Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een onderzoek te worden verricht in het kader van het
Bouwstoffenbesluit, waarin wordt ingegaan op het gebruik en/of bestemming van de grond.
Als tijdens het veldwerk in de bodem vermoedelijk asbesthoudende materialen worden waargenomen, dan komt dit in de
profielbeschrijving en de conclusies naar voren. Opgemerkt wordt dat in de bodem aanwezig puin zeer vaak enig asbest bevat.
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 “Inspectie, monsterneming en analyse
van asbest in bodem” (NNI, mei 2003) te worden uitgevoerd.
Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een
zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale
afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen
absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek
gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.
Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten
en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet
kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
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BIJLAGEN

10

SAMENVATTING
In opdracht van Buro SRO bv is een onderzoek ingesteld naar de
geluidbelasting door wegverkeer op een nieuw te realiseren woning aan de
Weeresteinstraat 160 te Hillegom. De woning dient ter vervanging van de
huidige woning op nagenoeg dezelfde locatie. Omdat de woning
gerealiseerd wordt binnen de geluidzone van één of meer wegen is een
akoestisch onderzoek nodig (art 77 Wgh). Het onderzoek maakt deel uit van
een RO procedure voor het komen tot een (aanpassing van het)
bestemmingsplan.
De woning ligt binnen de bebouwde kom van Hillegom op ca. 9 meter uit de
as van de Weeresteinstraat, binnen de geluidzone van de weg. De
maximum snelheid op de weg bedraagt 50 km/uur.
De geluidbelasting is berekend met behulp van een rekenmodel op basis
van de weg- en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente
Hillegom.

onderwerp

geluidbelasting
wegverkeer

De geluidbelasting door wegverkeer op de Weeresteinstraat bedraagt ten
hoogste 60 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de gevel van de
woning in rekenpunt 1, 2 en 3 Op de hoogst geluidbelaste westgevel
(rekenpunt 1) wordt de voorkeursgrenswaarde met 12 dB overschreden. De
maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

opdrachtnummer

14-209

bestand

14-209r1.docx

bladzijde

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan
de bron ligt niet voor de hand uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra
onderhoud van de weg. Afscherming van de woning is op deze locatie
eveneens niet haalbaar.. Voor de gevels van de woning dient daarom een
hogere waarde te worden aangevraagd van 60 dB voor wegverkeer op de
Weeresteinstraat,
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Voor de westgevel, de noordgevel en de zuidgevel, met een geluidbelasting
van meer dan 53 dB, zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.
De hoogste geluidbelasting op de westgevel van de woning bedraagt zonder
aftrek 65 dB. De benodigde karakteristieke geluidwering bedraagt dan GA;k
33 dB. Voor de oostgevel, met een geluidbelasting van 51 dB zonder aftrek,
bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de
minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevel zijn geen
aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

1

INLEIDING
In opdracht van Buro SRO bv is een onderzoek ingesteld naar de
geluidbelasting door wegverkeer op een nieuw te realiseren woning aan de
Weeresteinstraat 160 te Hillegom. De woning dient ter vervanging van de
huidige woning op nagenoeg dezelfde locatie. Omdat de woning
gerealiseerd wordt binnen de geluidzone van één of meer wegen is een
akoestisch onderzoek nodig (art 77 Wgh). Het onderzoek maakt deel uit van
een RO procedure voor het komen tot een (aanpassing van het)
bestemmingsplan.
De woning ligt binnen de bebouwde kom van Hillegom op ca. 9 meter uit de
as van de Weeresteinstraat, binnen de geluidzone van de weg. De
maximum snelheid op de weg bedraagt 50 km/uur.
Figuur I.1 geeft een overzicht van de locatie en de omgeving
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Figuur I.1

overzicht locatie.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en
figuur 1 in bijlage II.

2

WETTELIJK KADER
Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting
door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder
(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift
Geluid 2012.

2.1

Wet Geluidhinder
Er ligt langs wegen veelal een planologisch aandachtsgebied, de
geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een
aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaai aan geluidgevoelige
bestemmingen. Er ligt geen zone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op
een woonerf.

2.2

Omvang geluidzone
De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk
van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk
of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de
bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde
kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied,
ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1
geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.
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TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)
opdrachtnummer

Aantal rijstroken

Binnen de bebouwde kom

14-209

Buiten de bebouwde kom en
langs auto(snel)weg

bestand

14-209r1.docx

1 of 2 rijstroken

200 meter

250 meter

3 of 4 rijstroken

350 meter

400 meter

5 of meer rijstroken

350 meter

600 meter

bladzijde
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2.3

Grenswaarden en hogere waarden
Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is
beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels
van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere
geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).
Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor
woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale
ontheffingswaarde (Wgh art 83), zoals gegeven in tabel II.2.

TABEL II.2: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)
Gebouw

Binnen de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom en

Woning

63 dB

Agrarische woning

63 dB

58 dB

Vervangende nieuwbouw

68 dB

58 dB / 63 dB

langs auto(snel)weg
53 dB
1

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom

De maximale onthefiingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten
bedragen ( Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de
bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale
ontheffingswaarde 53 dB.
Een hogere waarde mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de
geluidbelasting tot 48 dB te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als
deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh
art 110-a).
onderwerp

Criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde
De Omgevingsdienst Zuid Holland heeft voor de gemeente Hillegom de
criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde vastgelegd in de
“Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden, herziene versie 2010”
van 4 maart 2013.
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Wet RO en 30 km/u-wegen
Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De
geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet
getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge
van deze wegen kan echter wel van belang bij de beoordeling of sprake is
van een “goede ruimtelijke ordening”, bijvoorbeeld bij drukke 30 km/uwegen.
Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het
hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven
omschreven toetsingskader van de Wgh.

2.5

Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012
De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt
bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid
2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de
geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort
wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de
geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).
De geluidbelasting wordt berekend in hoofdstuk 3.
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3

RESULTATEN

3.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de
verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.
De weg- en verkeersgegevens zijn in tabel III.1 weergegeven. Bij de
berekeningen voor de Weeresteinstraat is uitgegaan van tellingen uit 2011
door de gemeente Hillegom. Gerekend is met een jaarlijkse groei van de
verkeersintensiteit van 1,5 % tussen het teljaar en 2025.
TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens
Omschrijving

Weeresteinstraat

- etmaalintensiteit jaar 2011

9778

- etmaalintensiteit jaar 2025

12044

- daguurintensiteit [%]

7,0

- avonduurintensiteit [%]

3,0

- nachtuurintensiteit [%]

0,41

- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%]

95,0

onderwerp

- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%]

2,8

geluidbelasting

- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%]

2,2

wegverkeer

- rijsnelheid [km/uur]

50

- type wegdek

DAB

opdrachtnummer

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m

nee

14-209

- obstakel binnen 100 meter

nee

De Patrimoniumstraat en de Noorderstraat zijn 30 km wegen zonder
geluidzone. De gemeente beschikt niet over verkeersgegevens van deze
wegen. Het zijn wegen met een lage verkeersintensiteit die niet relevant zijn
voor de geluidbelasting op de nieuw te realiseren woning.
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3.2

Rekenmodel
De op de geplande woningen invallende geluidbelasting is bepaald met een
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 In deze
situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode
II.

3.3

Resultaten
Tabel III.2 geeft voor de Weeresteinstraat een overzicht van de berekende
invallende geluidbelasting Lden in 2025, na aftrek van 5 dB ex art 110g
Wgh.
TABEL

III.2:

overzicht

berekende

invallende

geluidbelasting

Lden

(dB)

tgv

de

Weeresteinstraat na aftrek van 5 dB
Punt

gevel

1,5 m

4,5 m

7,5 m

1

Westgevel

60

60

60

2

Noordgevel

55

56

56

3

Zuidgevel

55

56

56

4

Oostgevel

44

46

42

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen
naar de berekeningen in bijlage II.
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4

CONCLUSIES

4.1

Toetsing Wet Geluidhinder
De geluidbelasting door wegverkeer op de Weeresteinstraat bedraagt ten
hoogste 60 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de gevel van de
woning in rekenpunt 1, 2 en 3. Op de hoogst geluidbelaste westgevel
(rekenpunt 1) wordt de voorkeursgrenswaarde met 12 dB overschreden. De
maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.
Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het
terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde
onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied
van
stedenbouwkundige,
verkeerskundige,
vervoerskundige,
landschappelijke of financiële aard.

4.2

Maatregelen
Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge
van de Weeresteinstraat op één geluidbelaste woning zo mogelijk tot de
voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.
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Maatregelen aan de bron: stil asfalt
De Weeresteinstraat is voorzien van een standaard asfalt (DAB), dit is een
asfalt type zonder geluidreductie ten opzicht van het referentiewegdek. Door
het toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB
(dunne deklaag 2) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van
de wegbeheerder. Het wegdek van de Weeresteinstraat moet over een
lengte van ca. 400 meter worden vervangen door een stil wegdek met een
geluidreductie van ten minste 3 dB.
De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud
bedragen ca. € 26,-- /m2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen
op niet-autosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van een stil wegdek
bedragen daarmee ca. € 62.400,-- voor een weglengte van ca. 400 meter
(bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor extra
onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan door de
geringe weglengte die wordt vervangen.
Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt
omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes,
omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen ontstaan (met name op
overgangen stil en gewoon asfalt). Ook Rijkswaterstaat gaat bij het
vervangen van het wegdek als bronmaatregel uit van een minimum
weglengte van ca. 500 meter

Gezien de kosten van stil asfalt en de problemen met onderhoud van stille
wegdekken met een korte weglengte is deze oplossing voor het
terugdringen van de geluidbelasting op één woning niet kosteneffectief.
Bovendien
is
de
maatregel
niet
doeltreffend
omdat
de
voorkeursgrenswaarde door deze maatregel niet wordt gehaald.
Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid
De maximumsnelheid op de Weeresteinstraat bedraagt 50 km/uur. Het
terugbrengen van de snelheid op deze weg ten behoeve van het
terugbrengen van de geluidbelasting op één woning is niet haalbaar en is
niet verder uitgewerkt.
Afscherming van de woningen geluidscherm
Het afschermen van de woning met een geluidscherm zou de
geluidbelasting omlaag kunnen brengen. Een scherm van 4,5 meter hoogte
tussen de woning en de weg kan de geluidbelasting met meer dan 5 dB
terugdringen. De benodigde schermlengte is ca. 50 m. De aanleg van een
verdiepinghoog geluidscherm ten behoeve van het terugbrengen van de
geluidbelasting is op deze locatie fysiek niet mogelijk vanwege het
ontbreken van de benodigde ruimte. Bovendien is de maatregel
stedenbouwkundig niet haalbaar.
onderwerp

geluidbelasting
wegverkeer

opdrachtnummer

14-209

bestand

4.3

Hogere waarden
Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan
de bron ligt niet voor de hand uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra
onderhoud van de weg. Afscherming van de woning is op deze locatie
eveneens niet haalbaar. Voor de gevels van de woning dient daarom een
hogere waarde te worden aangevraagd van 60 dB voor wegverkeer op de
Weeresteinstraat, conform tabel II.2.

14-209r1.docx

bladzijde

Toets criteria hogere waarden en voorwaarden uit hogere waarden beleid
Getoetst is aan de “Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden,
herziene versie 2010”.
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datum

De woning voldoet aan het criterium voor het vaststellen van een hogere
waarde dat de woning dient als vervanging van een bestaande woning.

10 maart 2015

De woning voldoet aan de voorwaarde van één stille gevel voor woningen
met een geluidbelasting vanaf 53 dB. De woning heeft een stille oostgevel
met een geluidbelasting van 46 dB. Het is gezien de ligging van het pand
niet mogelijk meer dan één stille gevel te creëren. Het grootste deel van de
buitenruimte bevindt zich bij de huidige woning aan de zuidzijde van de
woning. Dat zal ook bij de vervangende woning het geval zijn. In de nieuwe
situatie bevindt een deel van de buitenruimte achter het zuidoostelijk deel
van de nieuwe woning aan de stille gevel. Deze buitenruimte is geluidluw
voor wegverkeer.

4.4

Eis geluidwering en gecumuleerde geluidbelasting
Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van
de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning
ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33
dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering
GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de
verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.
Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek
plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Tabel IV.1 geeft een overzicht van de
berekende invallende geluidbelasting Lden in 2024 zonder aftrek.
TABEL IV.1: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv alle wegen samen
zonder aftrek

onderwerp

geluidbelasting
wegverkeer

opdrachtnummer

Punt

gevel

1,5 m

4,5 m

7,5 m

1

Westgevel

65

65

65

2

Noordgevel

60

61

61

3

Zuidgevel

60

61

61

4

Oostgevel

49

51

47

Voor de westgevel, de noordgevel en de zuidgevel, met een geluidbelasting
van meer dan 53 dB, zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.
De hoogste geluidbelasting op de westgevel van de woning bedraagt zonder
aftrek 65 dB. De benodigde karakteristieke geluidwering bedraagt dan GA;k
33 dB.

14-209

bestand

14-209r1.docx

Voor de oostgevel, met een geluidbelasting van 51 dB zonder aftrek,
bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de
minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevel zijn geen
aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

bladzijde
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Bijlage II 19-11-2014
Geluidbelasting tgv Weeresteinstraat na aftrek van 5 dB

Resultatentabel
model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Weeresteinstraat
Ja

Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
westgevel
westgevel
westgevel
noordgevel
noordgevel

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

noordgevel
zuidgevel
zuidgevel
zuidgevel
oostgevel

04_B
04_C

oostgevel
oostgevel

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
60,4
60,7
60,4
55,8
55,9

Avond
56,7
57,0
56,8
52,1
52,2

Nacht
48,1
48,4
48,1
43,5
43,6

Lden
60,0
60,4
60,1
55,4
55,6

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

55,9
55,2
55,9
55,9
44,0

52,2
51,5
52,2
52,3
40,3

43,5
42,9
43,6
43,6
31,6

55,5
54,8
55,6
55,6
43,6

4,50
7,50

46,4
42,8

42,7
39,1

34,1
30,5

46,1
42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.60

19-11-2014 12:21:54

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
14-209 Weerdesteinstraat Hillegom
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Bijlage II 19-11-2014
Geluidbelasting tgv alle wegen zonder aftrek

Resultatentabel
model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
westgevel
westgevel
westgevel
noordgevel
noordgevel

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

noordgevel
zuidgevel
zuidgevel
zuidgevel
oostgevel

04_B
04_C

oostgevel
oostgevel

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
65,4
65,7
65,4
60,8
60,9

Avond
61,7
62,0
61,8
57,1
57,2

Nacht
53,1
53,4
53,1
48,5
48,6

Lden
65,0
65,4
65,1
60,4
60,6

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

60,9
60,2
60,9
60,9
49,0

57,2
56,5
57,2
57,3
45,3

48,5
47,9
48,6
48,6
36,6

60,5
59,8
60,6
60,6
48,6

4,50
7,50

51,4
47,8

47,7
44,1

39,1
35,5

51,1
47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.60
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Bijlage II 19-11-2014
Lijst van bodemgebieden

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
hard
hard
hard
hard
hard

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

06
07
08

hard
hard
hard

0,00
0,00
0,00

Geomilieu V2.60

19-11-2014 12:19:22

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
14-209 Weerdesteinstraat Hillegom
Model:
Groep:

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van gebouwen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
woning nieuw
garage nieuw
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand

Hoogte
9,00
3,00
9,00
9,00
9,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Cp
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

06
07
08
09
10

gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

11
12
13
14
15

gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

16
17
18
19
20

gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand

6,00
6,00
9,00
9,00
9,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21
22
23
24
25

gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand
gebouw bestaand

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Geomilieu V2.60

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

19-11-2014 12:18:32

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
14-209 Weerdesteinstraat Hillegom
Model:
Groep:
Naam
01
02
03
04

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van ontvangers

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
westgevel
noordgevel
zuidgevel
oostgevel

Geomilieu V2.60

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50

Hoogte D
-----

Hoogte E
-----

Hoogte F
-----

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja

19-11-2014 12:18:57
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14-209 Weerdesteinstraat Hillegom
Model:
Groep:

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van wegen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.
01
Weerensteinstraat

Geomilieu V2.60

ISO H
0,00

ISO M
0,00

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1.5 dB

Hbron
0,75

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR(D))
--

V(MR(A))
--

V(MR(N))
--

V(MRP4)
--

V(LV(D))
50

V(LV(A))
50

19-11-2014 12:17:57
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14-209 Weerdesteinstraat Hillegom
Model:
Groep:

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van wegen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N))
01
50

Geomilieu V2.60

V(LVP4)
--

V(MV(D))
50

V(MV(A))
50

V(MV(N))
50

V(MVP4)
--

V(ZV(D))
50

V(ZV(A))
50

V(ZV(N))
50

V(ZVP4)
--

Totaal aantal
12044,00

%Int(D)
7,00

%Int(A)
3,00

%Int(N)
0,41

%IntP4
--

%MR(D) %MR(A)
---

19-11-2014 12:17:57

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
14-209 Weerdesteinstraat Hillegom
Model:
Groep:

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van wegen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MRP4 %LV(D)
01
--95,00

Geomilieu V2.60

%LV(A)
95,00

%LV(N)
95,00

%LVP4 %MV(D)
-2,80

%MV(A)
2,80

%MV(N)
2,80

%MVP4 %ZV(D)
-2,20

%ZV(A)
2,20

%ZV(N)
2,20

%ZVP4 MR(D)
---

MR(A)
--

MR(N)
--

MRP4
--

LV(D)
800,93

LV(A)
343,25

LV(N)
46,91

19-11-2014 12:17:57
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Model:
Groep:

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van wegen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LVP4
01
--

Geomilieu V2.60

MV(D)
23,61

MV(A)
10,12

MV(N)
1,38

MVP4
--

ZV(D)
18,55

ZV(A)
7,95

ZV(N)
1,09

ZVP4
--

LE (D) 63
84,43

LE (D) 125
91,50

LE (D) 250
98,00

LE (D) 500
103,37

LE (D) 1k
109,43

LE (D) 2k
106,00

LE (D) 4k
99,25

19-11-2014 12:17:57
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Bijlage II 19-11-2014
Lijst van wegen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k
01
89,76

Geomilieu V2.60

LE (A) 63
80,75

LE (A) 125
87,82

LE (A) 250
94,32

LE (A) 500
99,69

LE (A) 1k
105,75

LE (A) 2k
102,32

LE (A) 4k
95,57

LE (A) 8k
86,08

LE (N) 63
72,11

LE (N) 125
79,17

LE (N) 250
85,68

LE (N) 500
91,04

LE (N) 1k
97,11
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Groep:

Bijlage II 19-11-2014
Lijst van wegen

model wegverkeer
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k
01
93,68

Geomilieu V2.60

LE (N) 4k
86,93

LE (N) 8k
77,43

LE P4 63
--

LE P4 125
--

LE P4 250
--

LE P4 500
--

LE P4 1k
--

LE P4 2k
--

LE P4 4k
--

LE P4 8k
--
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Bijlage II 19-11-2014
Lijst van groepsreducties

Groepsreducties
model wegverkeer

Groep
Weeresteinstraat

Geomilieu V2.60

Reductie
Dag
5,00

Avond
5,00

Nacht
5,00

Sommatie
Dag
5,00

Avond
5,00

Nacht
5,00
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Bijlage II 19-11-2014
Lijst van rekenparameters

Lijst van model eigenschappen
model wegverkeer

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

model wegverkeer
Postma
RMW-2012
Postma op 19-11-2014

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Postma op 19-11-2014
Geomilieu V2.60
0
4

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Geometrische uitbreiding

Groepsresultaten
Groepsresultaten
1,00
2
Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie
C0 waarde
Maximum aantal reflecties
Reflectie in woonwijkschermen
Aandachtsgebied

Conform standaard
3,50
1
Ja
--

Max. refl.afstand van bron
Max. refl.afstand van rekenpunt
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]

--Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Geomilieu V2.60
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Bijlage II 19-11-2014
Lijst van rekenparameters
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Samenvatting
In opdracht van de heer F. Lommerse heeft Transect in december 2014 een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Weeresteinstraat 160 in Hillegom (gemeente
Hillegom). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een villa op dit adres. Hiervoor
zal een bestaande woning worden gesloopt. Bij de voorgenomen nieuwbouw zal grondverzet
plaatsvinden, waardoor de bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het
gebied kunnen worden verstoord. Omdat de omvang van de plannen de vrijstellingscriteria in het
bestemmingsplan overschrijden, is ten behoeve van deze ontwikkeling een archeologisch
vooronderzoek nodig. Dit rapport voorziet in die onderzoeksplicht.
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
1) Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat voor het plangebied een middelhoge
verwachting geldt op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode MiddenNeolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de verwachting dat in
het plangebied een strandwal aanwezig is, die in principe bewoonbaar was vanaf de vorming in het
Midden-Neolithicum. Uit de aanwezige archeologische waarnemingen in de directe omgeving van
het plangebied is gebleken dat er archeologische resten aanwezig zijn uit de Romeinse Tijd en de
Late Middeleeuwen. Er geldt een lage archeologische verwachting voor (nederzettings)resten uit
de Nieuwe Tijd, omdat uit historische kaarten geen aanwijzingen zijn voor bewoning in deze
periode. De verwachting is dat de strandwal ter plaatse gedurende deze periode vergraven is ten
behoeve van de bollenteelt
2) Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in gebruik is geweest als tuinen en weiland.
Vervolgens is het gebruikt als bollengrond en pas rond 1950 werd het in gebruik genomen als
bouwgrond voor een woning met tuin.
3) Uit het veldonderzoek blijkt dat de aanwezige bodem volledig verstoord is. Onder de bouwvoor en
een opgebracht bouwdek bevindt zich een heel pakket van omgewerkte strandzanden. Op een
diepte van 300 cm –Mv is onverstoord strandzand aanwezig, maar de oorspronkelijke strandwal is
volledig vergraven. Eventueel aanwezig archeologische nederzettingsresten zijn hierbij verloren
gegaan.
4) Concluderend is in het plangebied sprake van een zeer lage archeologische verwachting op de
aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Midden-Neolithicum tot en met de Nieuwe
Tijd.
Advies
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van een lage
archeologische verwachting. Er bestaat daarmee in archeologisch opzicht geen bezwaar tegen de
nieuwbouwplannen. Er hoeven daarmee ten behoeve van de archeologische monumentenzorg (AMZ)
geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Op het moment dat tijdens graafwerkzaamheden
onverhoopt toch archeologische zaken worden aangetroffen, geldt op grond van artikel 53 van de
Monumentenwet een meldingsplicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid (gemeente
Hillegom).
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het
bevoegd gezag (de gemeente Hillegom) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.
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1. Aanleiding
In opdracht van de heer F. Lommerse heeft Transect1 in december 2014 een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Weeresteinstraat 160 in Hillegom (gemeente
Hillegom). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een villa in het plangebied.
Hiervoor zal de bestaande woning worden gesloopt. Bij de voorgenomen herontwikkeling zal
grondverzet plaatsvinden, waardoor de bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische
resten in het gebied kunnen worden verstoord.
Voor het plangebied geldt volgens het gemeentelijk archeologiebeleid een hoge archeologische
verwachting. Dit betekent dat voor de voorgenomen bodemingrepen, in het kader van de aanvraag
van een omgevingsvergunning een archeologische waardestelling nodig is. Hiervoor dient een
archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd.
Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3.

1

Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek
Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een
archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische
verwachting, 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 (Archis2) 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 informatie is
aangevuld met relevante informatie uit achtergrondliteratuur.
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de
gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke
bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de
landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan
een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt
was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een
booronderzoek (IVO-O).
Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de
volgende vragen:

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 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek
is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA
3.3).
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied
Gemeente

Hillegom

Plaats

Hillegom

Toponiem

Weeresteinstraat 160

Kaartblad

25C

Centrumcoördinaat

100.379 / 480.127

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het
onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen
plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende
gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische,
(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit
geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied.
Het plangebied omvat de woning en tuin aan de Weeresteinstraat 160 in Hillegom (gemeente
Hillegom). De ligging ervan is weergegeven in figuur 1. Het plangebied dat wordt begrensd door de
contouren van het toekomstige perceel met huis en tuin, beslaat in zijn geheel een oppervlak van
1.024 m2.

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen weergegeven).

3

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik
Kader

Omgevingsvergunning

Planvorming

Sloop bestaande woning
Nieuwbouw villa

Bodemverstorende werkzaamheden

Graafwerkzaamheden

In het plangebied zal een villa worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om een villa met aanbouw die
vermoedelijk in het noordelijke deel van het plangebied zal worden gebouwd. Hiervoor zal de
bestaande woning ter plaatse worden gesloopt. Van de nieuwe villa is enkel een voorlopig ontwerp
beschikbaar (figuur 2). Er zijn nog geen definitieve bouwtekeningen. Wel is bekend dat onder de villa
geen kelder zal worden aangelegd. Het is mogelijk dat de definitieve locatie van de villa nog zal
wijzigen. Om deze reden is er voor gekozen het gehele perceel als plangebied aan te merken. De
uitvoering van de voorgenomen bodemingrepen brengt grondverstoringen met zich mee, waardoor
eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen worden aangetast.

Figuur 2: Impressie nieuwe situatie. Het lichtgroene vlak met aan de linkerzijde de bebouwing geeft
het plangebied aan.

4

5. Beleidskader
Onderzoekskader

Omgevingsvergunning

Beleidskader

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Onderzoeksgrens

100 m2 en 30 cm –Mv

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar
het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat
een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de
Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de
voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de
Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting.
Het archeologiebeleid van de gemeente Hillegom inzake het plangebied staat verwoord in het
bestemmingsplan Bedrijventerreinen en is gebaseerd op de beleidskaart van de gemeenten Hillegom,
Lisse en Noordwijkerhout. Op deze kaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting een
gebied heeft. Het plangebied ligt grotendeels in een zone met strandwallen, waarvoor een hoge
archeologische verwachting vanaf het Neolithicum is vastgesteld (in het bestemmingsplan ‘Waarde –
Archeologie 1’).
De ligging van het plangebied op de archeologische beleidskaart is weergegeven in bijlage 1. Aan dit
gebied zijn in het bestemmingsplan aanvullend vrijstellingsgrenzen geformuleerd. Voor het hele
perceel geldt dat initiatieven die kleiner zijn dan 100 m2 en waarbij bodemingrepen niet dieper reiken
dan 30 cm –Mv worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Omdat de voorgenomen ingreep de
vrijstellingsgrenzen voor dit gebied overschrijdt, geldt op basis van het bestemmingsplan een
archeologische onderzoeksplicht.
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6. Landschap, geomorfologie en bodem
Archeoregio

Hollands duingebied

Geomorfologie

Bebouwd

Maaiveld

Circa 0,8-0,9 m +NAP

Bodem

Bebouwd

Grondwater

Onbekend

Landschap
Hillegom maakt deel uit van het Zuid-Hollandse kustgebied (Berendsen, 2005). Dit gebied omvat het
huidige strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde van het strand
voorkomen. Het ontstaan van dit gebied hangt samen met de zeespiegelstijgingen, die reeds vanaf het
begin van het Holoceen (circa 10.000 jaar geleden) het gebied sterk hebben beïnvloed. Vanaf toen
stond het kustgebied onder invloed van een sterke zeespiegelstijging. De kust bestond uit een lagune
die werd afgeschermd van de zee door een serie zandbanken en -platen. Tussen deze banken en
platen lagen een aantal zeegaten: getijdegeulen waardoor zeewater de lagune in kon stromen. Door
de alsmaar stijgende zeespiegel werd de lagune met bijbehorende wadden, geulen en banken
geleidelijk landinwaarts verplaatst.
Dit stopte toen vanaf circa 5.000 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, 2009). Dit aanhoudende
proces leidde tot een uitbouw van de kust, waardoor de vorming van strandvlaktes en -wallen elkaar
opvolgden en een gesloten kust ontstond. De strandvlaktes ontstonden tijdens rustige perioden door
een geleidelijke aanwas van zand. De hoger gelegen delen op het strand raakten daarbij geleidelijk
begroeid en lokaal ontstonden enkele duinen. Het strand liep daarbij alleen bij springtij onder water.
In perioden met toegenomen stormen werd zand vanuit zee op de strandvlakte geworpen, waardoor
langs de kustlijn een strandwal ontstond. Het strand, dat achter de strandwal kwam te liggen werd
afgesloten van de zee. Door het ontbreken van begroeiing op de strandwallen ontwikkelden zich door
verstuiving één tot twee meter hoge duinen, die geologisch gezien tot de Oude Duinen wordt
gerekend (Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; Van der Valk, 1992). Doordat het grondwater
landinwaarts met de zeespiegel steeg trad in de strandvlaktes (tussen de strandwallen) veenvorming
op, evenals in het gebied achter de strandwallen. De uitbreiding van de kust vond op deze manier
plaats tot ongeveer 2.500 jaar geleden. Vanaf toen nam de snelheid van de zeespiegelstijging nog
verder af, maar werd er zowel vanuit zee als vanuit de riviermondingen minder zand aangevoerd naar
het kustgebied. De afgenomen aanvoer leidde in combinatie met golfwerking en getijdewerking ertoe
dat delen van de kust en de rivierdelta’s die voor de kust in zee uitstaken (zoals die van de Oude Rijn
nabij Katwijk) 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). De eerste aanzet vond reeds plaats in de Vroege Middeleeuwen, maar de
duinvorming was het sterkst in de loop van de Middeleeuwen. Het oude kustlandschap van
strandwallen en oude duinen raakte daarbij begraven onder een dik pakket duinzand. Dat deze
verstuivingen aanzienlijk zijn geweest, blijkt uit de hoogte van enkele duinen langs de kust. Verder
landinwaarts bleef de afzetting van Jong Duinzand beperkt.
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Geomorfologie
Op basis van de geomorfologische kaart bevindt het plangebied zich waarschijnlijk op de rand van een
vergraven strandwal (bijlage 2), op een vlakte van afgegraven strand en duinzand. Strandwallen
ontstonden vanaf circa 2.750 v. Chr. (Midden-Neolithicum), toen de kustlijn zich stabiliseerde door een
afname van de zeespiegelstijging, de vlakke helling van de kust en een continue aanvoer van sediment
(Van Zijverden en De Moor, 2014) Het plangebied zelf is gekarteerd als bebouwde kom. Eventueel
aanwezige archeologische resten zullen zich waarschijnlijk bevinden op de flank van een mogelijk
bewaard gebleven strandwal.
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied hoger ligt dan de
omliggende vlakten (bijlage 3). Het hoogteverschil lijkt hierbij overeen te komen met de aanwezige
strandwal in dit gebied. Dat naast de weg en bewoning het gebied ineens veel lagere waardes geeft,
hangt samen met de aanwezige vlakten. Deze vlakten kunnen corresponderen met strandvlakten of
zijn een indicatie voor een afgegraven gebied in verband met de bollenteelt. Dat hier geen sprake is
van een groot contrast tussen de strandwal en de omringende vlakte de vlakte hangt zeer
waarschijnlijk samen met de afgravingen van de strandwal in verband met de bollenteelt.
Bodem
Op de bodemkaart ligt het plangebied in bebouwd gebied (bijlage 4). Volgens de kaart is hier sprake
van kalkhoudende enkeerdgronden. Op de Bodemkaart van de Bloembollenstreek (Van der Meer,
1952) is echter te zien dat het plangebied in een zone met kalkloze zanderijgronden ligt (noncalcareous excavated beach-bank soil; kaartcode Wz4; bijlage 5).
Door de eeuwen heen is in het kustgebied veel zand afgegraven. Dit hing onder meer samen met de
ontwikkeling van de bloembollenteelt, waarvoor homogeen kalkrijk zand nodig was ter verbetering
van de gronden. Het opbrengen van kalkrijk zand als grondverbetering geldt met name voor de
gronden waar het kalkrijke zand onder een laag veen of klei voorkomt. Grondverbetering vindt in deze
gevallen plaats door middel van diepdelven en omspuiten. Bij diepdelven wordt de grond lokaal
afgegraven tot het kalkrijke zand, dat vervolgens wordt opgegraven en op het maaiveld gestort. Bij
omspuiten wordt eerst een gat gegraven, waarna met een zuiger zand onder uit het gat omhoog
wordt gespoten en op het land achter de zuiger wordt gedeponeerd. Zo ontstaat land dat voor de
bollenteelt geschikt is.
Aan de hand van de informatie afkomstig uit beide bodemkaarten kan geconcludeerd worden dat het
plangebied waarschijnlijk vergraven is door het afgraven van grond in verband met het gereed maken
van de grond voor bollenteelt.
Grondwatertrap
De grondwatertrap in het plangebied is door de aanwezige bebouwing niet bekend. Op basis van
gegevens uit het nabijgelegen gebied is vermoedelijk sprake van een grondwatertrap II. Dit betekent
over het algemeen dat er sprake is van natte gronden, waarbij de Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG) binnen 40 cm –Mv wordt aangetroffen en de Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) zich tussen 50 en 80 cm –Mv bevindt. Vanuit archeologisch oogpunt
betekenen dergelijke grondwaterstanden dat zowel organische (zaken als leer, hout) als anorganische
resten goed in de bodem geconserveerd kunnen zijn gebleven , wanneer de top van de archeologisch
relevante strandafzettingen zich beneden 80 cm –Mv bevindt. Voor wat betreft (onverbrande)
organische resten moet wel het voorbehoud worden gemaakt, dat door schommelingen in de
grondwaterstand en door oxidatie (als gevolg van de relatief hoge grondwaterstand) deze enigszins
7

kunnen zijn gedegradeerd, wanneer deze zich binnen 80 cm –Mv bevinden. Verder vormt een
grondwatertrap II een indicatie voor het gebruik van de grond voor bollenteelt.
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden
Wettelijk beschermd monument

Nee

AMK terrein

Nee

Verwachting gemeentelijke beleidskaart

Middelhoog

Archeologische waarden en/of informatie

Ja

Op de archeologische waardenkaart wordt zichtbaar dat in het onderzoeksgebied een aanzienlijk
aantal archeologische onderzoeken is uitgevoerd (bijlage 6). Deze leidden echter voornamelijk tot het
advies om geen vervolgonderzoek uit te voeren, vanwege vergraving van de bodem. Deze
strandwallen werden in het verleden vaak bewoond, omdat zij hoger en dus droger gelegen zijn in het
landschap. Waarschijnlijk is de strandwal op de locatie vergraven ten gunsten van de
bodemgeschiktheid voor bollenteelt. Toch is er een mogelijkheid dat op deze locatie archeologie kan
worden aangetroffen. Deze archeologie zou zich dan op de dieper gelegen flanken van de strandwal
bevinden. Door afschuiving van de bodem op de hoger gelegen strandwal kunnen eventuele
archeologisch resten daarom op een dieper niveau alsnog worden aangetroffen.
Het plangebied maakt geen deel uit van een AMK-terrein, er zijn geen waarnemingen gedaan en er is
niet eerder onderzoek uitgevoerd. Binnen een straal van 500 m rond het plangebied staan eveneens
geen AMK-terreinen geregistreerd. Op circa 430 meter ten noordoosten van het plangebied werd
tijdens een booronderzoek in 1999 een fragment laatmiddeleeuws aardewerk gevonden in de top van
een dagzomende Oude Duin-afzetting (onderzoeksmelding 11.139, waarneming 45.415, bijlage 5).
Deze waarneming zou indicatief kunnen zijn voor bewoning van het gebied in de Late Middeleeuwen.
Waarnemingsnummer 26.120 gelegen op een afstand van circa 480 m geeft geen verder informatie
gegeven, omdat het hier gaat om een onbekende waarneming (bijlage 6).
Net ten oosten, op een afstand van circa 1,08 kilometer, van het onderzoeksgebied werden zeven
fragmenten inheems-Romeins aardewerk aangetroffen, evenals een aantal fragmenten botmateriaal.
Deze fragmenten bevonden zich in de top van het onverstoorde Hollandveen, op een diepte van 3,70
tot 4,00 m –NAP. In een ter plaatse gezette boring was geen vondstlaag zichtbaar
(waarnemingsnummer 45.415).
Op basis van landschappelijke gegevens was theoretisch gezien bewoning mogelijk in het plangebied
vanaf het Midden-Neolithicum, vanaf de vorming van de strandwallen. Aan de hand van de
aangetroffen waarnemingen kan voor de periode Romeinse Tijd – Nieuwe Tijd een middelhoge
archeologische verwachting worden vastgesteld. Door het afzanden is de strandwal vermoedelijk
(deels) verstoord geraakt. Archeologische resten zullen daarom hierbij vermoedelijk worden
aangetroffen op de flanken van de strandwalafzettingen, waarbij zij onder duinzand of veen begraven
kunnen liggen. De mogelijk aanwezige archeologische resten kunnen bijvoorbeeld gekenmerkt worden
door een vondstlaag of een vondstenstrooiing van aardewerk uit de Late Middeleeuwen onder een
Oude Duin-afzetting of Inheems-Romeins aardewerk of botmateriaal onder onverstoord Hollandveen.
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen
Historische bebouwing

Nee

Historisch gebruik

Tuin en weiland

Huidig gebruik

Huis en tuin

Bodemverstoringen

Bollengrond

Historische situatie
De historische situatie van het plangebied wordt bepaald door twee cultuurhistorische elementen in
het onderzoeksgebied, namelijk de weg op de oude strandwal en de bebouwing erlangs. De weg is van
oorsprong mogelijk reeds in de Middeleeuwen aangelegd als hoofdverbindingsweg tussen Hillegom en
nabijgelegen steden en dorpen. Langs deze weg bevonden zich in ieder geval 17e-eeuwse vrijgelegen
herenboerderijen. Op een historische kaart uit 1615 van Balthasar is te zien dat ten zuidoosten van het
plangebied een van deze boerderijen, eigendom van tuinder Jan van Dril, gelegen is. Het plangebied
zelf is op deze kaart onbebouwd en bevindt zich op de kruising van de Herenweg en het toegangspad
naar de boerderij (figuur 3).
Op het kadastrale minuutplan van 1811-1832 is het plangebied onbebouwd en in gebruik als tuin en
weiland (figuur 4). Op de Topografisch Militaire Kaart (TMK) van 1907 is te zien dat het plangebied dan
inmiddels in gebruik is als bollengrond (figuur 5). Op de kaart afkomstig uit 1951 is vervolgens te zien
dat de hedendaagse bebouwing hier reeds aanwezig was (figuur 6). Het gaat hierbij dan om
woonhuizen langs de Weeresteinstraat. Uiteindelijk wordt dit deel van Hillegom in gebruik genomen
als bedrijventerrein, wat goed zichtbaar is op de kaart uit 1988 (figuur 7). Het in 1951 aanwezige
woonhuis op de Weeresteinstraat 160 werd hierbij niet gewijzigd. Het bedrijventerrein is ontstaan
rondom de reeds aanwezige bewoning.
Huidig gebruik en bodemverstoringen
In het plangebied staat momenteel een woonhuis met eromheen een tuin. De bouw van dit huis heeft
vermoedelijk de bodem ter plaatse deels verstoord. Verder heeft in dit gebied zoals eerder genoemd
bollenteelt plaatsgevonden. Vermoedelijk is hierbij de strandwal afgegraven en is er kalkhoudend zand
opgebracht. Het geschikt maken van de bodem voor bollenteelt heeft de aanwezige bodem sterk
verstoord. Op basis van het BodemloketTM is verder vastgesteld dat in dit gebied geen saneringen
hebben plaatsgevonden, die de bodem mogelijk (verder) zouden kunnen hebben verstoord.
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Figuur 3: Uitsnede van een historische kaart uit 1615 waarbij het plangebied is
aangegeven door de rode lijnen (opgesteld door F.L. Balthasar).

Figuur 4: Uitsnede van de kadastrale Minuut kaart uit 1811-1832. Het plangebied
is met rode lijnen weergegeven.
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Figuur 5: Militaire topografische kaart uit 1907. Het plangebied wordt
weergegeven door de rode lijnen.

Figuur 6: Topografische kaart uit 1951. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven.
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Figuur 7: Topografische kaart uit 1988. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven.
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting
Kans op archeologische waarden

Middelhoog

Periode

Midden-Neolithicum – Nieuwe Tijd

Complextypen

Nederzettingen, grafvelden en sporen van
landgebruik
Top strandwalafzetting

Stratigrafische positie

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied vermoedelijk op de flank van een vergraven
strandwal ligt. De strandwal werd in het verleden vergraven in het kader van bollenteelt. Eventuele
archeologische resten kunnen echter nog aanwezig zijn op de flanken van de strandwal, onder veen of
duinzand. De aanwezige strandwal was in principe bewoonbaar vanaf de vorming in het MiddenNeolithicum. Uit de aanwezige archeologische waarnemingen in en vlak langs het onderzoeksgebied is
gebleken dat er archeologische resten aanwezig zijn uit de Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen.
Uit historische kaarten blijkt dat in het plangebied geen historische bebouwing aanwezig is geweest,
hetgeen een lage verwachting geeft op archeologische (nederzettings)resten uit de Nieuwe Tijd.
Sporen van landgebruik uit deze periode kunnen echter nog wel worden aangetroffen. De verwachting
is dat op de flank van de strandwal archeologische resten bewaard (c.q. begraven) kunnen zijn
gebleven, als de omwerking van de bodem in verband met de bollenteelt niet te diep hebben gereikt.
Dit is evenzeer van toepassing voor de aanleg van de in het plangebied aanwezige woning.
Stratigrafische positie
Het archeologisch relevante niveau voor de periode Midden-Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd is
de top van de strandwalafzetting. Archeologische vindplaatsen kunnen hierbij beschermd zijn
gebleven als zij zijn begraven onder veen of duinzand. De archeologische vindplaatsen kunnen
verstoord zijn geraakt als deze bodem is omgewerkt voor de bollenteelt.
Complextypen
Voor het plangebied is het mogelijk dat er archeologische resten worden aangetroffen in de zin van
nederzettingen, grafvelden en bewoningssporen vanuit het Midden-Neolithicum tot de Romeinse Tijd.
Uit kaartmateriaal uit de Nieuwe Tijd blijkt dat het gebied vooral heeft gediend als landbouwgrond en
het is dan ook niet waarschijnlijk dat uit deze periode nederzettingsresten worden aangetroffen.
Nederzettingscomplexen kunnen zich kenmerken door een vondstlaag of dichte vondstenstrooiing van
onder andere fragmenten aardewerk en bewerkt vuursteen (tot inde Midden-Bronstijd), hetgeen met
name afhankelijk is van de langdurigheid en/of intensiteit van eventuele bewoning op die plek.
Daarentegen zullen sporen van kortstondige bewoning en landgebruik zich kenmerken door
(kleinschalige) grondsporen in plaats van de aanwezigheid van vondstmateriaal. Over de aanwezigheid
van deze complexen kunnen enkel uitspraken gedaan worden op basis van specifieke
bodemkenmerken en de mate van intactheid van de bodem.
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10. Resultaten veldonderzoek
Onderzoeksmethodiek
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting uit het
bureauonderzoek. Hiertoe zijn in het plangebied in totaal vijf boringen gezet tot een diepte van
maximaal 350 cm –Mv (boringen 1 tot en met 5 ). De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk in het
plangebied verdeeld. De ligging van de boringen is weergegeven in bijlage 7.
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, een zuigerboor met
een diameter van 4 cm en een guts met een diameter van 3 cm. Van iedere boring is eerst de
lithologie en lithogenese beschreven conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
(ASB; SIKB 2008). Het kalkgehalte van de bodemlagen is met een 10% zoutzuuroplossing bepaald. Van
diagnostische boorkernen zijn bovendien foto’s gemaakt (bijlage 8). Na documentatie zijn de
boorkernen door middel van verbrokkelen geïnspecteerd op archeologische indicatoren.
De coördinaten van de boringen zijn met behulp van een meetlint aan de hand van de lokale
topografie. De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN2) en bedraagt circa 0,8-0,9 m +NAP.
Bodemopbouw en lithologie
De bodemopbouw in het plangebied is als volgt (dieptes bij benadering):
1) 0 – 8 cm:
Bouwvoor: donkerbruin tot zwartbruin, humeuze tot matig humeus siltig
zand met een matig fijne mediaan. In de bouwvoor is geen modern puin
aanwezig.
2) 5 – 40 cm:
Ophogingslaag: licht geelgrijs matig siltig zand met een matig grove korrel.
Het gaat hier om ophoogzand.
3) 40 – 300 cm:
Omgewerkte strandzanden: een mengsel van humeus en niet humeus
Donkerbruin en lichtbruin van siltig zand. Het zand heeft een relatief slechte
sortering en kenmerkt zich door het voorkomen van donkere vlekken. Ook
zijn hierbinnen brokken klei en veenbrokken aanwezig.
4) 300 – 350 cm:
Strandafzetting: grijs siltig kalkhoudend slecht gesorteerd zand. Deze
waarneming is alleen gedaan in boring 2 waar door middel van een
zuigerboor een diepere boring is geplaatst door de verstoring heen.
Archeologische indicatoren
Hoewel het opsporen van archeologische indicatoren niet het doel was van dit verkennende
onderzoek, zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een (intacte) vindplaats in
het plangebied. In de boringen zijn enkel baksteenspikkels aangetroffen in de verstoorde toplagen.
Interpretatie
De geplaatste boringen geven het beeld dat de bodem ter plaatse volledig verstoord is. Er is onder een
8 cm dikke bouwvoor namelijk alleen omgewerkt strandzand aangetroffen. Een natuurlijke
strandafzetting bevindt zich alleen op een diepte vanaf 300 cm –Mv (in boring 2), maar de top hiervan
is verstoord. Deze gegevens tonen aan dat de verwachte strandwal volledig vergraven is.
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11. Beantwoording onderzoeksvragen


Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
Het plangebied is gelegen op de flank van een strandwal, die gevormd is vanaf 2750 voor Chr.
(Midden-Neolithicum)



Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en
hoe diep liggen deze?
Binnen de bodemopbouw is geen archeologische relevant bodemniveau te onderscheiden. De
verwachte strandwal lijkt volledig te zijn verstoord. Op een diepte van 300 cm –Mv bevinden zich
onverstoorde strandafzettingen.



In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie,
afdekkend substraat)?
De bodem in het plangebied is volledig verstoord, door het gereed maken van de bodem voor
bollenteelt. De grond is hierbij afgegraven en omgewerkt, de top van de strandwal is hierbij
volledig vergraven.



Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te
differentiëren in laag, middelhoog en hoog?
Door het gebruik van de bodem voor de bollenteelt is de bodem verstoord geraakt. Dit is van
grote invloed geweest op de eventuele archeologie, want deze verrommelde laag is zichtbaar tot
300 cm –Mv. Beneden deze laag zijn natuurlijke strandafzettingen aangetroffen. De vermoedelijk
aanwezige strandwal is hierbij volledig vergraven. De archeologische verwachting voor het
plangebied kan dan ook worden bijgesteld naar zeer laag.
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12. Conclusie en advies
Conclusie
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
1) Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat voor het plangebied een middelhoge
verwachting geldt op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode MiddenNeolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de verwachting dat in
het plangebied een strandwal aanwezig is, die in principe bewoonbaar was vanaf de vorming in
het Midden-Neolithicum. Uit de aanwezige archeologische waarnemingen in de directe omgeving
van het plangebied is gebleken dat er archeologische resten aanwezig zijn uit de Romeinse Tijd en
de Late Middeleeuwen. Er geldt een lage archeologische verwachting voor (nederzettings)resten
uit de Nieuwe Tijd, omdat uit historische kaarten geen aanwijzingen zijn voor bewoning in deze
periode. De verwachting is dat de strandwal ter plaatse gedurende deze periode vergraven is ten
behoeve van de bollenteelt
2) Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in gebruik is geweest als tuinen en weiland.
Vervolgens is het gebruikt als bollengrond en pas rond 1950 werd het in gebruik genomen als
bouwgrond voor een woning met tuin.
3) Uit het veldonderzoek blijkt dat de aanwezige bodem volledig verstoord is. Onder de bouwvoor en
een opgebracht bouwdek bevindt zich een heel pakket van omgewerkte strandzanden. Op een
diepte van 300 cm –Mv is onverstoord strandzand aanwezig, maar de oorspronkelijke strandwal is
volledig vergraven. Eventueel aanwezig archeologische nederzettingsresten zijn hierbij verloren
gegaan.
4) Concluderend is in het plangebied sprake van een zeer lage archeologische verwachting op de
aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Midden-Neolithicum tot en met de
Nieuwe Tijd.
Advies
Gezien de resultaten van het vooronderzoek worden geen archeologische vervolgmaatregelen
geadviseerd.
Kanttekening
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden
en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien
vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.
Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of
afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij
graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze
conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij het Rijk te melden. Om praktische redenen
adviseren wij deze melding bij de gemeente Hillegom te doen.
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Bijlage 1: Archeologische beleidskaart van de gemeente Hillegom
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Bijlage 2: Geomorfologische kaart
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Bijlage 3: Hoogtekaart
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Bijlage 4: Bodemkaart
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Bijlage 5: Bodemkaart Bollenstreek
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Bijlage 6: Archeologische waardenkaart
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Bijlage 7: Boorpuntenkaart
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Bijlage 8: Foto’s van de boringen
De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd, waarbij de onderkanten van de boringen naar links wijzen. De
boorkernen uit de steekguts zijn van boven naar beneden met de bovenzijde aan de rechterkant uitgelegd.

Boring 1: Overzicht boorkernen (uitgelegd van linksonder naar rechtsboven).

Boring 2: Overzicht boorkernen (uitgelegd van linksonder naar rechtsboven).
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Boring 2: Standzand rond 300 cm –Mv.

Boring 3: Overzicht boorkernen (uitgelegd van linksonder naar rechtsboven).

Boring 4: Overzicht boorkernen (uitgelegd van linksonder naar rechtsboven).
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Boring 5: Overzicht boorkernen (uitgelegd van linksonder naar rechtsboven).
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Bijlage 9: NEN 5104
Textuurindeling (NEN 5104)
Hoofdnaam
LG = grind
Z = zand
L = leem
K = klei
V = veen

Toevoeging [Org,
Gr]
g = grindig
z = zandig
s = siltig
k = kleiig
h = humeus
m = mineraalarm

Gradiënt toevoeging

Laaggrens

1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

dif = diffuus
gel = geleidelijk
sch = scherp

Karakteristieken en plantenresten
VAM (amorfiteit)
1 = Zwak amorf
2 = Matig amorf
3 = Sterk amorf

Plantenresten (plr)
ri = riet
ho = hout
ze = zegge
wo – wortels
plr = ongedef.

Consist(entie)
ST = stevig
MST = matig stevig
MSL = matig slap
SL = slap
ZSL = zeer slap

M50 (mediaan)
75-105
105-150
150-210
210-300
300-420
420-600

Alleen voor zand
uiterst fijn
zeer fijn
matig fijn
matig grof
grof
zeer grof

Nieuwvormingen en grondwater
Ca (kalkgehalte, CaCO3)
1 = afwezig
2 = matig kalkhoudend

Fe (roestvlekken)
1 = afwezig
2 = ijzerhoudend

Oxidatie/reductie [o/r]
o = oxidatie
or = oxidatie/reductie

3 = kalkhoudend

3 = sterk ijzerhoudend

r = reductie

GW (grondwater)
GW = grondwater
GHG = gem. hoogste
grondwaterstand
GLG = gem. laagste
grondwaterstand

Classificatie en interpretatie
Bodemhorizont (Hor.; volgens De
Bakker & Schelling, 1989)
BHA
BHB
BHBC
BHC
…

Monstername (M)

Lithogenese (lith.)

X (boring) – XXX {diepte in cm)

X = verstoord
OPG = cultuurlaag
KOM = komafzetting
HV = veen
GET = zoetwater-getijdeafzetting

Bijzonderheden
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’
Omg. = omgewerkt
gr = grindje
l = leem (verbrand)
Opg. = opgebracht
st = steentjes
b = bot
fe-c = ijzerconcreties
aw = aardewerk
gg = goed gesorteerd
mn-c = mangaanconcreties
vs = vuursteen
mg = matig gesorteerd
mn = Mangaan
bakst = baksteen/puin
sg = slecht gesorteerd
spi = spikkel (+ kleur)
fos = fosfaat
vl = vlekken (+ kleur)
hk = houtskool
sch = schelpen
bijm = bijmenging (+ text.)
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Bijlage 10: Boorbeschrijvingen
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Bijlage 11: Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR)

Periode

Deel-/subperiode

Van

Tot

Paleolithicum

Vroeg-Paleolithicum
Midden-Paleolithicum
Laat-Paleolithicum A
Laat-Paleolithicum B

300.000 BP
35.000 BP
18.000 BP

300.000 BP
35.000 BP
18.000 BP
8.800 voor Chr.

Mesolithicum

Vroeg-Mesolithicum
Midden-Mesolithicum
Laat-Mesolithicum

8800 voor Chr.
7100 voor Chr.
6450 voor Chr.

7100 voor Chr.
6450 voor Chr.
4900 voor Chr.

Neolithicum

Vroeg-Neolithicum A
Vroeg-Neolithicum B
Midden-Neolithicum A
Midden-Neolithicum B
Laat-Neolithicum A
Laat-Neolithicum B

5300 voor Chr.
4900 voor Chr.
4200 voor Chr.
3400 voor Chr.
2850 voor Chr.
2450 voor Chr.

4900 voor Chr.
4200 voor Chr.
3400 voor Chr.
2850 voor Chr.
2450 voor Chr.
2000 voor Chr.

Bronstijd

Vroege Bronstijd
Midden-Bronstijd A
Midden-Bronstijd B
Late Bronstijd

2000 voor Chr.
1800 voor Chr.
1500 voor Chr.
1100 voor Chr.

1800 voor Chr.
1500 voor Chr.
1100 voor Chr.
800 voor Chr.

IJzertijd

Vroege IJzertijd
Midden-IJzertijd
Late IJzertijd

800 voor Chr.
500 voor Chr.
250 voor Chr.

500 voor Chr.
250 voor Chr.
12 voor Chr.

Romeinse Tijd

Vroeg-Romeinse Tijd A
Vroeg-Romeinse Tijd B
Midden-Romeinse Tijd A
Midden-Romeinse Tijd B
Laat-Romeinse Tijd A
Laat-Romeinse Tijd B

12 voor Chr.
25 na Chr.
70 na Chr.
150 na Chr.
270 na Chr.
350 na Chr.

25 na Chr.
70 na Chr.
150 na Chr.
270 na Chr.
350 na Chr.
450 na Chr.

Middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen A
Vroege Middeleeuwen B
Vroege Middeleeuwen C
Vroege Middeleeuwen D
Late Middeleeuwen A
Late Middeleeuwen B

450 na Chr.
525 na Chr.
725 na Chr.
900 na Chr.
1050 na Chr.
1250 na Chr.

525 na Chr.
725 na Chr.
900 na Chr.
1050 na Chr.
1250 na Chr.
1500 na Chr.

Nieuwe Tijd

Nieuwe Tijd A
Nieuwe Tijd B
Nieuwe Tijd C

1500 na Chr.
1650 na Chr.
1850 na Chr.

1650 na Chr.
1850 na Chr.
heden
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1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan Weeresteinstraat 160 van de Gemeente Hillegom;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0534.bpweeresteinstr160VA01 met de bijbehorende regels;
1.3 aan huis verbonden beroep:
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, ontwerptechnisch, kunstzinnig, juridisch,
medisch, paramedisch of daarmee naar de aard gelijk te stellen gebied, dat ondergeschikt aan de
woonfunctie kan plaatsvinden;
1.4 achtererfgebied:
erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1
meter van de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;
1.5 achtergevel:
de van de weg afgekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één van
de weg afgekeerde gevels, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;
1.6 afhankelijke woonruimte:
een aanbouw, uitbouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en
waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;
1.7 andere bouwwerken:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen overkappingen zijnde;
1.8 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
1.9 bebouwingspercentage:
het in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft, dat
ten hoogste bebouwd mag worden met gebouwen;
1.10 bedrijfswoning:
een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de inrichting, ten behoeve
van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de inrichting;
1.11 bestaand:
a.
b.

ten aanzien van bebouwing: bebouwing, zoals aanwezig en toegestaan op het tijdstip van de
terinzagelegging van het ontwerp van het plan of mag worden gebouwd;
ten aanzien van gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig en toegestaan op
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
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1.12 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.13 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14 bijbehorende bouwwerken:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander
bouwwerk, met een dak en ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
1.15 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.16 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.17 bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond. Hieronder wordt niet
begrepen:
a.
b.
c.

een onderbouw: een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de
bovenkant minder dan 1,20 meter boven peil is gelegen;
een vide, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van de onderliggende laag;
een zolder waarvan de oppervlakte, voor zover de hoogte groter is dan 1,50 meter, niet meer
bedraagt dan 50% van de oppervlakte van de onderliggende laag;

1.18 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.19 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.20 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; indien en voor zover twee bouwvlakken
middels de figuur 'relatie' met elkaar zijn verbonden worden deze aangemerkt als één bouwvlak;
1.21 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.22 dakkapel:
een op een schuin dakvlak uitgebouwde uitstulping met een eigen dak, met dien verstande dat de
onderzijde van de dakkapel ten minste 0,5 meter boven de dakvoet is gelegen;
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1.23 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren
van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.24 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.25 hoofdgebouw:
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die
bestemming het belangrijkst is;
1.26 kantoor:
een ruimte welke door haar indeling en inrichting is bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor
administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden;
1.27 overkapping:
een bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde, losstaand of aangebouwd aan het hoofdgebouw voor het
stallen van voertuigen of goederen en/of schuilen van personen tegen weersomstandigheden;
1.28 peil:
a.
b.

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte van de weg
ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor andere bouwwerken de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter
plaatse;

1.29 productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
1.30 seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zijn
bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotische/pornografische aard
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater of parenclub al dan niet in combinatie met elkaar;
1.31 staat van bedrijfsactiviteiten
de staat van bedrijfsactiviteiten die als bijlage bij deze regels behorende onderdeel uitmakende lijst van
bedrijven en instellingen;

1.32 voorgevel:
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt;
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1.33 voorgevellijn:
de snijlijn van de voorgevel van een woning of hoofdgebouw en het grondvlak waarop de woning of het
hoofdgebouw zich bevindt alsmede de verlengde (denkbeeldige doorgetrokken lijn) ervan binnen het
bouwperceel;

Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen
worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is.
2.2 bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3 breedte en diepte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.4 goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.5 oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

c.
d.
e.

bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 zoals opgenomen in de 'Staat van
Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage bij deze regels is gevoegd;
in afwijking van het bepaalde onder a: bedrijfsactiviteiten tot en met de categorie zoals
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie' en zoals opgenomen
in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten' die als bijlage bij deze regels is gevoegd;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’’ tevens een bedrijfswoning behorende bij het
achtergelegen bedrijf kadastraal bekend onder sectie B nummer 6309, 4869 en 5690;
bedrijfsgebonden kantoren tot 50% van het bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf en tot een
bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf van maximaal 2.000 m2;
bij de bestemming behorende voorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen, groen, water,
erven, tuinen en paden.

3.2 Bouwregels
Op de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.
3.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

e.

hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden
gebouwd;
de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelgrens bedraagt minimaal 3 m;
in afwijking van het bepaalde onder b mag de afstand van gebouwen tot de zijdelingse danwel
de achterste perceelgrens minder dan 3 m bedragen als dit de bestaande afstand betreft;
het percentage aan hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mag binnen het plangebied
per bouwperceel niet meer bedragen dan 60% tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximaal
bebouwingspercentage' anders is aangegeven;
ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte niet meer bedragen
dan aangegeven.

3.2.2 Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

bedrijfswoningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' worden
gebouwd;
de goothoogte van niet-inpandige bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 6,5 m;
de bouwhoogte van niet-inpandige bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 10,5 m;
bij de bedrijfswoning mogen bijbehorende bouwwerken worden opgericht, onder de voorwaarde
dat:
1. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m;
3. het gezamenlijk oppervlak niet meer mag bedragen dan 75 m2.
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3.2.3 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a.
b.

andere bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
1. 10 m voor lichtmasten;
2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
3. 3 m voor reclamezuilen;
4. 3 m voor overige andere bouwwerken.

3.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het
bepaalde in artikel 3 lid 2.1 sub b voor het realiseren van gebouwen op een kortere afstand dan 3 meter
tot de zijdelingse en/of achterste perceelgrens, mits dit uit stedenbouwkundig, milieukundig en
waterstaatkundig oogpunt aanvaardbaar is.
3.4 Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik van de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden geldt dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan;
verkooppunten voor motorbrandstoffen niet zijn toegestaan;
transportbedrijven zijn niet toegestaan;
tuincentra en bouwmarkten zijn niet toegestaan;
geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan;
detailhandelsbedrijven niet zijn toegestaan;
de opslag op onbebouwde gronden uitsluitend tot een hoogte van 7 m is toegestaan.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het
bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en artikel 3 lid 1 sub b en toestaan dat bedrijfsactiviteiten worden
toegelaten die niet vallen onder de toegestane categorie, mits die bedrijfsactiviteiten naar de aard en
invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten uit de toegestane categorie van de
'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage bij deze regels is gevoegd en geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving.
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3 Algemene regels
Artikel 4 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.

Artikel 5 Algemene bouwregels
5.1 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2
uitsluitend worden overschreden door:
a.

b.

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, loggia's, keldertoegangen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding
niet meer bedraagt dan 1,5 m;
andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan
1 m.

5.2 Bestaande maatvoering
In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, diepte, oppervlakte, inhoud van bouwwerken
en/of afstand van bouwwerken tot enige grens, die in overeenstemming met op dat moment geldende
wet- of regelgeving tot stand zijn gekomen, meer of minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2
van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, diepte, oppervlakte, inhoud en/of
afstand in afwijking daarvan als maximaal dan wel minimaal toelaatbaar.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels
6.1 Algemeen
Het is verboden de gronden en/of bouwwerken zoals bedoeld in hoofdstuk 2 opgenomen regels te
gebruiken ten behoeve van:
a.
b.
c.
d.

een seks- en/of pornobedrijf;
een prostitutiebedrijf;
raamprostitutie;
een escortbedrijf.

6.2 Parkeren
a.

b.

Voor het parkeren van motorvoertuigen en/of fietsen, alsmede voor het laden of lossen van
goederen dienen voldoende voorzieningen te worden getroffen op het betreffende bouwperceel,
tenzij hierin op een andere wijze wordt voorzien.
Bij de beoordeling van de benodigde voorzieningen wordt de gemeentelijke parkeernota
gehanteerd en aanvullend, voor zowel maatvoering als normering, de ASVV van CROW (2012).
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Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
7.1 Algemeen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van:
a.
b.
c.
d.

de gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 15% van die maten,
afmetingen, en percentages;
de gegeven maatvoering van een bouwvlak tot niet meer dan 15% van dat bouwvlak;
de bouwregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil
daartoe aanleiding geeft;
het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mag worden vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 5 m2 bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende
gebouw bedraagt.

7.2 Randvoorwaarden toepassing voor afwijken
Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een omgevingsvergunning voor het
afwijken mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a.
b.
c.
d.

het straat- en bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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4 Overgangs- en slotregels
Artikel 8 Overgangsrecht
8.1 Overgangsrecht voor bouwwerken
a.

b.

c.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuw of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen 2 jaar na de
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 sub a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld
in artikel 8 lid 1 sub a onder 1 van dit artikel met maximaal 10%.
Het bepaalde in artikel 8 lid 1 sub a van dit artikel is niet van toepassing op bouwwerken die
weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.

8.2 Overgangsrecht voor gebruik
a.
b.

c.

d.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van
het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna
te hervatten of te laten hervatten.
Het bepaalde in artikel 8 lid 2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.

8.3 Hardheidsclausule
Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard
voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en
bouwwerken gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en
wethouders met het oog op beëindiging op termijn van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van
die persoon of personen van dat overgangsrecht met een omgevingsvergunning afwijken.

Artikel 9 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van bestemmingsplan Weeresteinstraat 160 van de
Gemeente Hillegom.
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Verbeelding

