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1 inleiding 

Net buiten het centrum van Hillegom ligt de herontwikkelingslocatie 
Goed Wonen. Deze locatie bestaat uit een eerste en tweede fase die 
herontwikkeld worden, waarvan de eerste fase reeds is gerealiseerd. In 
de oude situatie waren op de twee bouwvelden / fasen van deze locatie 
82 woningen gesitueerd, die eigendom waren van woonstichting Stek. 
Het eerste veld, tussen de Prins Hendrikstraat en de Emmastraat, is reeds 
ontwikkeld. De grondgebonden woningen zijn vervangen door gestapelde 
bouw, een rij eengezinswoningen en een ondergrondse parkeervoorzie-
ning. De tweede fase van Goed Wonen staat nu op stapel. Woonstichting 
Stek wil hier ook graag een herontwikkeling laten plaatsvinden van circa 
92 woningen in de vorm van grondgebonden programma en appartemen-
ten. De gemeente Hillegom heeft Wissing gevraagd om voor deze ontwik-
kelingen een koersdocument op te stellen. Dit document is het resultaat 
van deze opdracht en bestaat uit een ruimtelijke analyse, uitgangspunten 
vanuit het vigerend beleid en daarop volgend stedenbouwkundige 
denkrichtingen waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tot stand 
kan komen.

status koersdocument Goed wonen fase 2
Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Hillegom de omgevings-
visie Hillegom 2030 vastgesteld. De belangrijkste ambitie is om samen 
met de initiatiefnemers op een duurzame manier vorm te geven aan de 
ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving die een bijdrage leveren aan 
de kwaliteiten van Hillegom. De gemeente zal hierbij veelmeer vanuit 
uitnodigende ambities/kwaliteiten werken dan vanuit normen en regels, 
waarbij de rol van de gemeente verschuift van uitvoerende partij naar 
ondersteunend aan de maatschappij. Het in de Woonvisie vastgestelde 
beleid en de prestatieafspraken 2018 tussen Stek en Hillegom geven een 
duidelijk kader aan voor de herstructurering van de woningvoorraad van 
Stek in Hillegom. De ruimtelijke analyse en de stedenbouwkundige denk-
richting geven een richting aan met een positieve grondhouding vanuit de 
gemeente. Met de ambities uit de omgevingsvisie Hillegom, vastgesteld 
beleid, de prestatieafspraken en stedenbouwkundige denkrichtingen is 
het aan Stek om voor de te herontwikkelen locaties te komen met ideeën. 
En om deze ideeën vervolgens aan de markt voor te leggen, en om 
plannen te toetsen aan de doelen van de visies en de prestatieafspraken. 
De op deze wijze opgestelde plannen kunnen daarna aan de gemeente 
worden voorgelegd.

Omgeving plangebied

ligging
Het plangebied ligt tussen de Emmastraat 
en de Julianastraat, aan de rand van het 
centrum van Hillegom. Het ligt in de vroege 
uitbreidingen van het lintdorp Hillegom en 
de bebouwing stamt voornamelijk uit het 
interbellum. Het is een overgangsgebied 
tussen het centrum en de latere uitbreidin-
gen van het woongebied van Hillegom.
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2 aanleiding en fase 1
De Kadernota Goed Wonen uit 2006 gaf destijds de randvoorwaar-
den voor de herontwikkeling van de 82 woningen van woningbouw-
corporatie Stek in Goed Wonen. De woningen waren destijds zo’n 80 
jaar oud en voldeden niet meer aan de wooneisen. De analyse in het 
stuk geeft aan dat er een aantal sterke en zwakke punten werden 
gezien in de buurt.

Sterke punten:
• Het complex Goed Wonen is een architectonische eenheid, die 

centraal gelegen is;
• De woningen hebben voor een centrumlocatie redelijke buiten-

ruimten;
• Door een breder profiel heeft de Meerstraat meer openbare 

ruimte.

Zwakke punten:
• De parkeerdruk;
• Er is weinig openbare ruimte in het gebied;
• Prins Hendrikstraat heeft het karakter van een doorgaande 

straat in plaats van een woonstraat;
• Kleine woningen, met een matige bouwkundige staat;
• Het gat in het bouwblok aan de Julianastraat;
• De speelplek aan de Julianastraat ligt op een slechte locatie 

vanuit stedenbouwkundig oogpunt (achterkant van bouwblok).

In de kadernota Goed Wonen uit 2006 van de gemeente Hillegom 
is uitgegaan van 2 mogelijke varianten om het gebied te heront-
wikkelen: een vernieuwing van de bestaande verkaveling, of het 
ontwikkelen van één groter gesloten bouwblok. In fase 1 is een start 
gemaakt met het ontwikkelen van deze laatste variant: een groter 
gesloten bouwblok met ondergronds parkeren en met openbare 
ruimte in het bouwblok. 

2 varianten voor herontwikkeling 
Uit: Kadernota Goed Wonen 2006
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Appartementengebouw op de hoek van de Prins Hendrikstraat en Meerstraat

Achterkant van de appartementen met voldoende openbare ruimte

Nette achterkanten rijwoningen en entree appartementen

Appartementen aan de Prins Hendrikstraat in 3 lagen plat als beëindiging van 

een rij eengezinswoningen en appartementengebouw van 3 lagen met kap
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3 situatie

Goed Wonen fase 2 ligt ingeklemd tussen de Meer-
straat, Julianastraat, Emmastraat en Hofstraat. Het 
bestaat uit 36 grondgebonden woningen die eigen-
dom zijn van woningcorporatie Stek. De woningen 
zijn allen één bouwlaag met kap, gebouwd tussen 
1920 en 1935. De woningen vormen samen duidelijk 
één ensemble, door kleur en materiaalgebruik, 
volume, rooilijn en kaprichtingen. De woningen heb-
ben in basis een langskap met symmetrisch in het 
bouwblok gedraaide kappen. De oudere woningen 
(1920) hebben een zadelkap, de nieuwere (1935) 
hebben een mansardekap die iets meer volume 
biedt.

opvallende elementen
In de buurt zijn verschillende dingen die opvallen. 
Als eerste is er het herontwikkelde blok van Goed 
Wonen fase 1. Dit blok is natuurlijk veel nieuwer, 
maar heeft ook grotendeels een andere typologie: 
appartementen. Daarmee is een schaalsprong inge-
zet van tamelijk kleine grondgebonden woningen 
van 1 bouwlaag met kap naar ruimere apparte-
menten in maximaal 3 bouwlagen met kap. Het 
achterterrein voegt veel openbare ruimte toe aan 
de buurt. Er is een voetgangersverbinding tussen 
de Julianastraat en Emmastraat. Deze heeft ecchter 
geen ruimtelijke kwaliteit.
Ook de combinatie van de waardevolle Wilhel-
minaboom en het blokje van drie karakteristieke 
woningen erachter is markant. In een aangenomen 
amendement wordt aan de Kadernota Goed Wonen 
toegevoegd om onderzoek uit te voeren naar de 
haalbaarheid van behoud van deze combinatie.
Aan de Julianastraat is een voormalig speelterrein 
grotendeels getransformeerd naar ruimte voor 
parkeren. Het heeft een onpraktische opzet als par-
keerplaats en een ongunstige ligging als speelplek. 
Het zorgt voor een gat in de bebouwing.
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1.  Portiekappartementen Goed Wonen fase 1 
aan Prins Hendrikstraat

2. Nieuwe eengezinswoningen Goed Wonen fase 1 aan de Hofstraat 3.  Plantsoen met Wilhelminaboom die op waardevolle bomenlijst staat 
met daarachter karakteristiek huizenblok van drie woningen 

4.  Binnenterrein half-gerealiseerd groot gesloten bouwblok 
met rechts plangebied van Goed Wonen fase 2

5.  Julianastraat waar speelterrein is opgeofferd 
voor meer parkeerplaatsen

6.  De bredere Meerstraat met aan de linkerkant Goed Wonen fase 1 
(gerealiseerd) en daarachter het plangebied van fase 2
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4 Beleid
omgevingsvisie
Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Hillegom de omgevingsvisie Hillegom 2030 vastgesteld.
“Heerlijk Hillegom, Duurzame proeftuin van Holland”. De herontwikkelingslocatie Goed Wonen Fase 2 is ge-
legen in het deelgebied “Heerlijke woonplaats”. Per deelgebied is in de omgevingsvisie een koers uitgezet. 
Voor “Heerlijke woonplaats” is de onderstaande koers uitgezet: 

Karakter
Hillegom is door zijn landelijke, dorpse karakter met zijn afwisselende bebouwing met overwegend 
grondgebonden woningen en een ontspannen, groene inrichting van de openbare ruimte, een aantrek-
kelijke plek om te wonen. Ook de gunstige ligging draagt daar aan bij. De nabijheid van het strand en de 
duinen vormt een belangrijke kwaliteit. Voor wie niet (meer) in de stad wil wonen maar wel in de westflank 
van de Randstad, dichtbij alle stedelijke voorzieningen en plekken met veel werkgelegenheid, is Hillegom 
een voor de hand liggende keuze. Haarlem, Amsterdam en Leiden liggen op een steenworp afstand en Hil-
legom is goed bereikbaar per trein. Ook Schiphol is dichtbij, terwijl Hillegom geen noemenswaardige hinder 
ondervindt van het vliegverkeer. Bovendien is in Hillegom sprake van een hechte samenleving. Het actieve 
verenigingsleven, het aantal evenementen en het relatief grote aantal (maatschappelijke) voorzieningen 
dragen er ook aan bij dat Hillegom een heerlijke woonplaats is. 

Koers wonen
De vraag naar nieuwe woningen in Hillegom is groot en naar verwachting zal dit de komende jaren zo blij-
ven. In het bestaande dorpsgebied zijn echter nog voldoende (potentiële) woningbouwlocaties beschikbaar 
om ten minste aan de eigen behoefte te voldoen. Daarbij is wel belangrijk dat de ‘inbreiding’ met woning-
bouw niet ten koste gaat van de leefbaarheid en het groene, dorpse karakter van Hillegom.

KOERS HEERLIJKE WOONPLAATS
Vanuit de omgevingsvisie geldt voor deze locatie onder meer:
- Behouden en versterken dorps karakter
- Verduurzamen en kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad
- Bevorderen van gezondheid
- Versterken sociale cohesie 
- Zorg dragen voor toekomstige voorzieningen
- Behoud en verbeteren woon- en leefkwaliteit

BELANGRIJKSTE ASPECTEN
Maatschappelijke voorzieningenniveau, sociale cohesie, goede verkeersdoorstroming, groen, duurzaamheid

Gemeente 
Hillegom

22 FEBRUARI 2018

Omgevingsvisie Hillegom 2030 

Duurzame (proef)tuin van Holland

HEERLIJK
HILLEGOM
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woonvisie
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben een geza-
menlijke woonvisie opgesteld. “Top van de Bollenstreek”, met 
een algemeen deel voor de Bollen-3 (HLT) en een specifiek deel 
voor Hillegom (voor de periode 2015-2019). In Holland Rijnland-
verband is de regionale woonagenda gemaakt. Hierbij is de 
ambitie om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten, een toekomst-
bestendige woningvoorraad en woonomgeving te creëren en 
de leefbaarheid te versterken. In aanvulling op het bestaande 
woningaanbod is er met name behoefte aan betaalbare wo-
ningen in zowel de koop- als de huursector. Daarnaast dient er 
enige ruimte te worden geboden voor de bouw van woningen in 
het dure segment. Om deze ontwikkelingen aan te laten sluiten 
bij de regionale plannen stemt de gemeente alle ontwikkelingen 
goed af met andere regiogemeenten. 

Vanuit de woonvisie zijn vijf pijlers benoemd:
-We maken een kwaliteitsslag
-Betaalbaarheid; passende prijs met bijbehorende kwaliteit
-Beschikbaarheid; voor iedere doelgroep een woning
-Wonen en zorg; langer zelfstandig wonen mogelijk
-Arbeidsmigranten en statushouders fatsoenlijk opvangen

Het huidige aantal woningen in het plangebied bedraagt 36. In 
de prestatieafspraken van 5 december 2017 is vastgelegd dat de 
voorraad sociale huurwoningen in Hillegom gelijk moet blijven. 
Conform de woonvisie moet tenminste hetzelfde aantal woningen 
in de sociale sector worden terug gebouwd, tenzij elders een grotere 
productie sociale huurwoningen wordt gerealiseerd, zoals is opge-
nomen in het “werkdocument sociale huurwoningen Hillegom”. 

54          OMGEVINGSVISIE HILLEGOM 2030
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Bestemmingsplan
Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan 
Centrum van de gemeente Hillegom. Het terrein 
is voornamelijk bestemd voor Wonen, enkel het 
plantsoen rondom de Wilhelminaboom is als Groen 
bestemd. De maximaal toegestane bouwhoogte op 
de locatie is 6 meter, de goothoogte is maximaal 
3,5 meter. Als Stek woningen wil realiseren met 
een tweede bouwlaag en een kap, of gestapelde 
appartementen, zal er dus een bestemmingsplan-
procedure moeten worden doorlopen. 

Goed wonen fase 1 heeft een maximale bouwhoog-
te van 12 meter en een goothoogte van 9 meter. In 
de omgeving worden verschillende bouwhoogten/
goothoogten aangehouden. Bouwhoogten liggen 
tussen de 6 en 12 meter, goothoogten tussen 3,5 en 
9 meter.

Centrumplan
De gemeente Hillegom heeft in het centrumplan 
uit 2015 een visie opgesteld op de bebouwing en de 
openbare ruimte van het centrum van Hillegom. De 
locatie van Goed Wonen valt net buiten dit gebied. 
Er zijn 7 uitgangspunten opgesteld:
• Vergroten van de verblijfswaarde;
• Gebruik maken van historische elementen;
• Gebruik maken van functionele opzet;
• De openbare ruimte eerst;
• Meer zorg voor bebouwing;
• Alleen bestemmingsverkeer;
• Een groen centrum.

Bestemmingsplankaart



11

Welstandsnota Hillegom, concept augustus 2016 pagina 20

Niveaukaart

Bijzonder
Soepel
Minimaal

Welstandsnota Hillegom, concept augustus 2016 pagina 21

Gebiedskaart

1

1
2

2

3

4 5

6

3
4
5
6

Beeldkwaliteitplannen:
Parkwijk
Ringvaartterrein
Woonzorgzone Elsbroek
‘t Zand
Vossepolder
Kwekerij Veelzorg

welstand
De vroege uitbreidingen zijn volgens de Welstands-
nota Hillegom minimaal welstandsgebied. Het 
beleid is terughoudend en gericht op behoud van 
variatie zonder verrommeling. Bij de advisering zal 
onder meer aandacht geschonken worden aan het 
behoud van het gegroeide kleinschalige karakter, 
zonder wijzigingen en nieuwbouw onmogelijk te 
maken. Goed Wonen fase 1 wijkt in schaal af van dit 
kleinschalige karakter. Individualiteit en zorgvuldig-
heid zijn belangrijke aspecten bij de beoordeling.

Bij de beoordeling van bouwplannen wordt in 
samenhang met beschrijving en uitgangspunten 
getoetst aan de hand van de volgende vier hoofd-
criteria:
• Het dorpse karakter van het gebied behouden;
• Bouwmassa en gevelopbouw harmoniëren met 

het dorpse gebiedskarakter;
• De architectonische uitwerking en detaillering 

volgen het beeld van de dorpse bebouwing;
• Materialen en kleuren zijn terughoudend en 

traditioneel.

niveaukaart en gebiedskaart Welstandsnota Hillegom
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Parkeren
De gemeente Hillegom heeft in 2016 een Nota parkeernormen vast-
gesteld. Er is gekozen voor de meest recente parkeerkencijfers van 
CROW. Voor de herstructurering in het plangebied moet, afhankelijk 
van het type woning en de oppervlakte, rekening gehouden worden 
met parkeernormen tussen de 1,6 en 2,1 per woning. 
 
Parkeerbehoefte bij sloop/nieuwbouw/ functiewijziging 
De parkeernormen uit de onderstaande tabel worden gebruikt om de 
parkeerbehoefte in situaties van sloop/nieuwbouw/functiewijziging 
te berekenen. Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt het aantal 
woningen (of de omvang van de functie) vermenigvuldigd met de 
voor dit woningtype (of functie) parkeernorm. In geval van sloop, 
nieuwbouw en/ of functiewijziging wordt bij de berekening van het 
aantal benodigde parkeerplaatsen ook rekening gehouden met de 
parkeervraag van de bestaande situatie. Eerst wordt de parkeerbe-
hoefte van bestaande, te vervallen functies bepaald. Deze parkeer-
behoefte mag worden afgetrokken van de parkeerbehoefte van 
de nieuwe situatie. Het saldo (nieuwe situatie minus oude situatie) 
aan parkeerplaatsen moet worden aangelegd, dan wel mag worden 
verwijderd. Op het moment dat als gevolg van nieuwbouw een deel 
van de bestaande parkeercapaciteit komt te vervallen dan dient de 
bestaande parkeerbehoefte hiermee gecorrigeerd te worden.  
Wanneer parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd tellen 
deze niet volledig mee en heeft men te maken met een reductiefac-
tor (zie tabel 2).  
 
 

huidige situatie 
In de huidige situatie wordt langs de straten geparkeerd, langspar-
keren of haaksparkeren. Aan de Julianastraat wordt bovendien in 
parkeerkoffers geparkeerd. In de huidige situatie zijn 71 parkeer-
plaatsen aanwezig. Deze parkeerplaatsen liggen in de Emmastraat, 
Julianastraat (incl. parkeerkoffer) en Meerstraat. De informele 
parkeerplaatsen aan de Hofstraat zijn niet meegeteld.
 
Rekenvoorbeeld
In Goed Wonen fase 2 zijn op dit moment 36 woningen van tussen de 
80-150 m2 aanwezig. Het plangebied ligt buiten het centrum. Voor 
de woningen geldt een parkeernorm van 1,8 (zie tabel 1). De huidige 
theoretische parkeerbehoefte is 36 * 1,8 = 64,8. Gesteld dat er in de 
nieuwe situatie 45 woningen van dezelfde grootte zouden komen dan 
is er een theoretische parkeerbehoefte van 45 * 1,8 = 81. Het aantal 
toe te voegen parkeerplaatsen bedraagt in dat geval 81 - 64,8 = 16,2 
parkeerplaatsen.  
Als er op eigen terrein geparkeerd wordt, dient er nog rekening 
gehouden te worden met een reductiefactor. In het geval van een 
parkeergarage worden parkeerplaatsen gerekend als enkele oprit 
zonder garage. Het berekeningsaantal is dan 0,8 (zie tabel 2). De 16,2 
toe te voegen parkeerplaatsen tellen voor 16,2 * 0,8 = 13. In de open-
bare ruimte moeten dan nog 16,2 - 13 = 3,2 parkeerplaatsen gereali-
seerd worden.   Daarnaast moet er 16,2 * 0,3 = 4,86 parkeerplaats in 
de openbare ruimte worden gerealiseerd. Totaal moet er dus in dit 
voorbeeld 16,2 parkeerplaats in de garage toegevoegd worden en 
3,2 + 4,86 = 8,06 parkeerplaats in de openbare ruimte. De bestaande 
parkeerplaatsen dienen gehandhaaft te worden of gecompenseerd.
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wonen 

cen-

trum 

overig 

Hillegom 

buiten-

gebied 

 

eenheid 

aandeel 

bezoekers 

woning niet gestapeld > 150 m2 bvo of gestapeld > 120 m2 bvo 1,8 2,1 2,2 per woning 0,3 pp 

woning niet gestapeld 80- 150 m2 bvo of gestapeld 65 - 120 m2 bvo 1,6 1,8 1,9 per woning 0,3 pp 

woning niet gestapeld < 80 m2 bvo of gestapeld < 65 m2 bvo 1,4 1,6 1,6 per woning 0,3 pp 

aanleunwoning 1,1 1,1 1,2 per woning 0,3 pp 

kamerverhuur 0,7 0,7 0,7 per kamer 0,3 pp 

kamerverhuur, studenten, niet zelfstandig 0,3 0,3 0,3 per kamer 0,1 pp 

logies/huisvesting arbeidsmigranten 0,7 0,7 0,7 per kamer 0,1 pp 

 

Tabel 2.3: Parkeernormen wonen 
 

 

De woningoppervlakte betreft het totale bruto vloeroppervlak (BVO) van de woning 

achter de voordeur, gemeten volgens de meetmethoden van NEN2580. Gemeenschappe-

lijke ruimten bij meergezinswoningen blijven dus buiten beschouwing. De NEN-norm 

beschouwt ook de ‘parkeerruimte’ als onderdeel van de BVO. In afwijking hiervan wordt 

deze ruimte niet gezien als oppervlak van de woning achter de voordeur en telt deze dus 

niet mee. 

 

In de regel worden aanleunwoningen gebouwd tegen of in de nabijheid van een verzor-

gingshuis. Deze woningen zijn bedoeld voor ouderen die nog redelijk mobiel zijn en geen 

grote gezondheidsproblemen hebben. De bewoners profiteren van de diensten van het 

verzorgingscentrum, terwijl ze toch redelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit type wonin-

gen is kleiner dan 100 m2
 bvo en komt onder de volgende benamingen voor: aanleun-

woningen, appartementen met zorg binnen handbereik, ouderenwoning, serviceflat, 

woonzorgcomplex en zelfstandige seniorenwoning. 

 

Bij kamerverhuur wordt onderscheid gemaakt naar reguliere kamerverhuur (vaak kleiner 

dan 35 m2 bvo) waarbij in de kamer alle voorzieningen, zoals keuken, toilet en douche en 

opgenomen en kamerverhuur aan studenten waarbij sprake is van onzelfstandige woon-

eenheden met kamerbewoning waarbij gebruikers de gemeenschappelijke voorzienin-

gen delen. 

 

2.3.2 Werkgelegenheid 
Voor de meest voorkomende werkgelegenheidsfuncties zijn parkeernormen vastgelegd.  

 

 

werken 

 

centrum 

overig 

Hillegom 

buiten-

gebied 

 

eenheid 

aandeel 

bezoekers 

kantoren zonder baliefunctie 2,0 2,1 2,6 per 100 m2 bvo  5% 

kantoren met baliefunctie 2,4 2,9 3,6 per 100 m2 bvo  20% 

bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief 2,0 2,4 2,4 per 100 m2 bvo  5% 

bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 0,9 1,1 1,1 per 100 m2 bvo  5% 

 

Tabel 2.4: Parkeernormen werkgelegenheid 
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parkeernormen geen rekening mee wordt gehouden, kan parkeeroverlast ontstaan. 

Parkeerplaatsen in een garage(box), oprit of carport bij woningen worden niet als  

volwaardige parkeerplaats meegeteld. In tabel 3.2 is aangegeven in welke mate het 

parkeren op eigen terrein voor de functie wonen meetelt aan de aanbodzijde. 

 

parkeervoorziening theoretisch aantal berekeningsaantal 

enkele oprit zonder garage(box) 1 0,8 

lange oprit zonder garage(box) of carport 2 1,5 

dubbele oprit zonder garage(box) 2 1,7 

garage(box) zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

garage(box) (niet bij woning) 1 0,5 

garage(box) met enkele oprit 2 1 

garage(box) met lange oprit 3 1,6 

garage(box) met dubbele oprit 3 1,8 

 

Tabel 3.2: Berekeningsaantal parkeervoorzieningen bij woningen 
 

 

3.2 Afwijken van de parkeereis 

Het is mogelijk om af te wijken van de parkeereis als het in alle redelijkheid onmogelijk 

of onwenselijk is om geheel of gedeeltelijk aan de parkeereis te voldoen. Van belang is 

dat bij afwijkingen de noodzaak en de verschillende effecten zorgvuldig worden afgewo-

gen. Om dat goed te doen dienen alle afwijkingen voldoende gemotiveerd ter besluit-

vorming te worden voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders. 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste mogelijkheden tot afwijking  

uitgewerkt. 

 

3.2.1 Niet op eigen terrein 
Het uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Dit bete-

kent dat het parkeren op eigen terrein, of binnen de planontwikkeling, moet plaats-

vinden. Er zijn redenen denkbaar wanneer het onmogelijk of onwenselijk is om parkeer-

plaatsen op eigen terrein te realiseren. Dit is bijvoorbeeld het geval als: 

■ de ontwikkeling is gelegen in een voetgangersgebied; 

■ het fysiek onmogelijk is om parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, bijvoor-

beeld bij bestaande panden of bij rijtjeswoningen; 

■ het financieel niet haalbaar is om een parkeervoorziening op eigen terrein te  

realiseren. 

 

In deze gevallen bekijkt de gemeente Hillegom of het mogelijk is de parkeerplaatsen op 

acceptabele loopafstand (zie paragraaf 3.3) in de openbare ruimte te realiseren. Indien dit 

mogelijk is, kan worden afgeweken van de parkeereis. De gemeente Hillegom zal zorg 

dragen voor de realisatie van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De kosten hier-

voor komen voor rekening van de ontwikkelende partij. 
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In figuur 2.1 is de gebiedsindeling opgenomen. 

 

 
 

Figuur 2.1: Gebiedsindeling parkeernormen Hillegom 
 

 

CROW maakt onderscheid in vier stedelijke zones: centrum, schil centrum, rest bebouwde 

kom en buitengebied. Aangezien Hillegom een compact centrum heeft dat vervolgens, 

nagenoeg zonder overgangszone, overgaat in woongebied is ervoor gekozen om drie 

stedelijke zones te onderscheiden, namelijk centrum, overig Hillegom en buitengebied. 

In tabel 2.2 is aangegeven hoe de indeling van stedelijke zone van CROW van toepassing 

is op Hillegom.  

 

gebied stedelijke zone CROW 

centrum schil centrum 

overig Hillegom rest bebouwde kom 

buitengebied buitengebied 

 

Tabel 2.2: Toepassing CROW-indeling in Hillegom 

Tabel 1: Parkeernormen Wonen - Parkeerbeleid Hillegom, 
Nota Parkeernormen, 15 april 2016

Tabel 2: Berekeningsaantal parkeervoorzieningen bij woningen (toe te passen reductiefactor) - 
Parkeerbeleid Hillegom, Nota Parkeernormen, 15 april 2016

Gebiedsindeling parkeernormen Hillegom - 
Parkeerbeleid Hillegom, Nota Parkeernormen, 15 april 2016
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5 analyse
historie en morfologie
Hillegom is ontstaan in de vroege middeleeuwen rond de Maartens-
kerk. Dit is ongeveer de plek waar de Hillegomsebeek de oostelijke 
strandwal kruist. Het groeide langs het lint dat op de rand lag van 
de strandwal. Vanaf het lint was een aantal routes richting de Ring-
vaart rond de Haarlemmermeer. Deze routes lagen haaks op het lint 
en vormden de verbinding met het achtergelegen land. In de fase 
van de vroege uitbreidingen zijn tussen deze routes verbindingen 
gelegd, zodat in stroken parallel aan het lint verkaveld kon worden. 
De herontwikkeling van Goed Wonen beslaat twee van dit type 
stroken die in het interbellum verkaveld en ontwikkeld zijn.

Historisch gezien is er dus een sterke hiërarchie tussen de verschil-
lende typen wegen. Het lint is van oudsher de belangrijkste door-
gaande route. Tweede in de hiërarchie zijn de uitvalsroutes dwars 
op het lint.  Voor het plangebied zijn dit de Meerstraat en Hofstraat. 
Dit kun je ook duidelijk zien aan de bebouwing die in verschillende 
tijdsperiodes organisch is gegroeid. De verbingsstraten tussen deze 
uitvalsroutes komen derde in de hiërarchie van straten in Hillegom.  
Dit zijn de Julianastraat en Emmastraat met een veel meer plama-
tige uitstraling van de gebouwen.
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legenda

Historische lintroute

Dwarswegen op de lindroute

verbindingen tussen dwarswegen
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Rijwoningen

Rooilijn

typologie

Rooilijn

Bouwmassa/korrelgrootte

Bouwhoogte

3 lagen met kap

1e grootte

3 lagen plat

2e grootte
Gestapeld

2 lagen (plat of plus kap)

3e grootte

1 laag (plat of plus kap)

typologie
In de omgeving van het plangebied zijn weinig verschil-
lende typologieën te vinden. Er zijn met name rijwoningen 
en gestapelde appartementen. De appartementen zijn 
allemaal ontsloten via een portiek, gallerij-ontsluitingen 
komen niet voor. 

Bouwmassa/korrelgrootte
De bouwmassa rondom het plangebied beslaat een spec-
trum tussen lage, smalle, ondiepe rijwoningen en het forse 
appartementengebouw uit Goed Wonen fase 1. Dit apparte-
mentengebouw heeft een gevel aan de Prins Hendrikstraat 
van circa 100 meter breed en aan de Meerstraat circa 35 
meter breed en is circa 13 meter diep. Tussen deze twee 
korrelgroottes zitten nog twee kleinschaliger gestapelde 
appartementencomplexen aan de Julianastraat met breed-
tes van 25-35 meter breed. Er zijn dus drie korrelgroottes te 
vinden in de buurt.

Bouwhoogte
De bouwhoogte in de omgeving van het plangebied varieert 
tussen 1 laag zonder kap en 3 lagen met kap. Grofweg 
tussen de 3 en 12 meter bouwhoogte. Goed Wonen fase 1 is 
duidelijk forser dan de omgeving. Zelfs de rijwoningen heb-
ben een hogere goot- en nokhoogte, één rijwoning in fase 
1 is 3 lagen plat. De appartementen zijn 3 lagen plat of met 
kap. De vooroorlogse bebouwing bestaat voornamelijk uit 
1 of 2 bouwlagen met kap. Zie hier de schaalsprong die met 
de herontwikkeling van fase 1 is ingezet. 

Rooilijn
De rooilijnen zijn vrijwel overal strak langs de perceels-
grens gelegd. Als er sprake is van tuinen zijn deze met name 
aan de achterzijde van de woningen te vinden. Goed Wonen 
fase 1 is daarop een uitzondering. Er is een rooilijn van 
circa 1,30 meter aangehouden vanaf de straat. Hier is een 
overgangszone tussen openbaar en privé te vinden - al dan 
niet afgeschermd met een lage erfafscheiding.
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Kaprichting Groen en waardevolle elementen

stedenbouwkundige structuur architectonische structuur

Individuele woningen Strokenverkaveling

Gat bebouwingswand

Langskap

Als architectonisch 
ensemble ontworpen

Helft gesloten bouwblok

Dwarskap

Kapvorm- en richting
In de omgeving van het plangebied is een veelvoud aan 
kapvormen te vinden. Er zijn zadel-, schild- en mansarde 
kappen. Ook de richtingen verschillen. Er zijn veel woningen 
met dwarskappen, maar de woningen die als ensemble 
zijn aangelegd hebben voornamelijk langskappen met 
dwarskappen als accent. De steilste kappen (meestal de 
onderkant van mansardekappen) in de omgeving hebben 
een kaphelling van tegen de 80o.

Groen en spelen
In het centrum van Hillegom is weinig ruimte voor groen 
of spelen. Het plantsoen rondom de waardevolle Wilhel-
minaboom is een van de weinige originele plekken met 
ruimte voor groen. De speelplek aan de Julianastraat ligt 
tussen parkeerplaatsen en kent weinig kwaliteit. Met de 
ontwikkeling van Goed Wonen fase 1 is hier echter veel 
ruimte aan toegevoegd. Aan de Emmastraat is nu een grote 
groene plek. Deze ruimte heeft inrichting gekregen met 
een gemeenschappelijke kruidentuin en spelaanleidingen. 
Echter, de kruidentuin wordt niet gebruikt en de spelaan-
leidingen zijn na klachten verwijderd. Het groen wordt nu 
weinig gebruikt.

stedenbouwkundige structuur
Over het algemeen bestaat de wijk uit een strokenverkave-
ling. De stroken zijn circa 45 meter diep, de woningen zijn 
georiënteerd op de straat. Bij Goed Wonen fase 1 is hiervan 
afgeweken door te kiezen voor een gesloten bouwblok dat 
zich uitstrekt over twee stroken, waarvan de eerste helft is 
gerealiseerd. De herontwikkeling is daarmee een bijzonder 
ensemble in de structuur, een incident.

architectonische structuur
Aan de Meerstraat en de Hofstraat (de straten haaks op het 
originele lint, de tweede stap in de hiërarchie van straten) 
zijn veel individueel ontworpen woningen te vinden. In de 
dwarsstraten (Julianastraat, Emmastraat, Prins Hendrik-
straat, de derde categorie in de hiërarchie van straten) zijn 
met name architectonische ensembles te vinden. 
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6 stedenbouwkun-
dige denkrichtingen
de richtingen voor de Goed wonen fase 2 komen voort uit 
de voorgaande analyse , de modellenstudie en de bezon-
ningsstudie. deze richtingen vormen de stedenbouwkundig 
inspiratie voor de ontwikkeling van Goed wonen fase 2.  
Binnen de richtingen zijn meerdere varianten en oplossin-
gen mogelijk en denkbaar. de richtingen hebben betrek-
king op het afronden van het stedelijk bouwblok waarmee 
in fase 1 is begonnen.

1. morfologie
Uit de morfologische analyse blijkt dat de Hofstraat en Meerstraat in de 
hiërarchie de belangrijkste positie innemen in de omgeving van Goed 
Wonen. Het is wenselijk dat de nieuwe bebouwing hierop aansluit. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: Representatieve voorgevels, geen 
blinde gevels toegestaan. De Hofstraat en Meerstraat vormen de entree 
van het gebied en de ontsluiting met de auto.

2. wilhelminaboom en achterliggend rijtje woningen
Het plantsoen met de Wilhelminaboom wordt als waardevol gezien en 
de boom verkeert in goede staat. Naar het behoud en de renovatie van de 
drie achterliggende woningen is onderzoek gedaan (zie bijlage). Hieruit 
blijkt dat de woningen niet behouden kunnen worden. Richting voor Goed 
Wonen fase 2: de Wilhelminaboom wordt behouden op deze plek. Het is 
wenselijk het plantsoen te behouden en te vergroten. 

3. typologie
Het huidige aantal woningen in het plangebied bedraagt 36. In de presta-
tieafspraken van 5 december 2017 is vastgelegd dat de voorraad sociale 
huurwoningen in Hillegom gelijk moet blijven. Conform de woonvisie 
moet tenminste hetzelfde aantal woningen in de sociale sector worden 
terug gebouwd, tenzij elders een grotere productie sociale huurwoningen 
wordt gerealiseerd, zoals is opgenomen in het “werkdocument sociale 
huurwoningen Hillegom”. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: terugbouwen van tenminste 36 sociale 
huurwoningen, tenzij een kleiner aantal door middel van een grotere 

productie elders in Hillegom is/wordt gecompenseerd.
Goed Wonen is een tamelijk homogene wijk waar rijwoningen en apparte-
menten staan. Het zou niet goed passen in het karakter van de buurt om 
hier andere typologieën aan toe te voegen. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: er kunnenijn rijwoningen en appartemen-
ten komen.

4. stedenbouwkundige structuur
De buurt kenmerkt zich onder meer door de aanwezige strokenverkaveling. 
In Goed Wonen fase 1 is een aanzet gemaakt voor een schaalsprong in die 
structuur door een gesloten bouwblok over 2 stroken voor te stellen, waar-
van de helft is gerealiseerd. In de omgeving van Goed Wonen fase 2 is veel 
verschil in bouwmassa. Het gaat van kleine rijwoningen met een breedte 
van circa 5 meter met 1 laag met kap tot het appartementenensemble van 
Goed Wonen fase 1 dat vrijwel de hele Prins Hendrikstraat breed is en 3 
lagen met kap telt. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: De schaalsprong ingezet met fase 1 door 
middel van het grote stedelijk bouwblok wordt doorgezet, er worden geen 
nieuwe incidenten toegevoegd. Hierbij wordt opnieuw aangesloten bij de 
kleinschalig dorpse omgeving.  Dit uit zich in een passende bouwhoogte, 
in de lengte van de bouwblokken, in de rooilijnen en in reactie op de 
bestaande omgeving. Deze elementen sluiten aan op de korrelgrootte van 
het centrumgebied. 

5. Bouwmassa
In de omgeving zijn verschillende korrelgroottes (1e t/m de 3e grootte) te 
herkennen. Goed Wonen fase 2 sluit aan bij de bestaande korrelgroottes. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: de diepte van de bouwmassa is maximaal 
13 meter (excl. gemeenschappelijke ruimtes). De gevellengte bedraagt 
maximaal 50 meter, tenzij gewerkt wordt met sprongen in de rooilijn van 
tenminste 0,50 meter. 

6. Bouwhoogte
De bouwhoogte in de omgeving is dorps. Van oudsher zijn de woningen 1 
of 2 lagen, al dan niet met kap. In Goed Wonen fase 1 is een schaalsprong 
ingezet waarbij 3 lagen met kap is toegevoegd. Dit is in verhouding tot 
de omgeving wel de maximale bouwhoogte die nog binnen het dorpse 
karakter past. De bezonningsstudie laat zien dat bebouwing van 2 lagen 

met kap en een overgangszone tussen stoep en voorgevel van circa 1,50 
meter geen grote effecten heeft voor de bezonning op de omliggende 
woningen. Als bebouwing van 3 lagen met kap en eenzelfde overgangszone 
wordt gebouwd zijn er grote (lees:negatieve) effecten op de bezonning van 
de omliggende woningen. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: Er wordt aagesloten bij de omgeving 
en Goed Wonen fase 1. De bouwhoogte aan de Hofstraat, Julianastraat 
en Meerstraat bedraagt de eerste 13 meter vanaf de bebouwingsgrens 
maximaal 9 meter (=3 bouwlagen), de goothoogte 6 meter (zie doorsnede 
p. 19). In het binnengebied en aan de Emmastraat bedraagt de bouwhoogte 
maximaal 12 meter (=4 bouwlagen) (zie kaart stedenbouwkundige denk-
richtingen), de goothoogte bedraagt maximaal 9 meter.

7. Rooilijn
Over het algemeen staan de woningen in de omgeving met de voorge-
vel op de voorerfgrens. Met Goed Wonen fase 1 is een overgangszone 
(privestoep) van maximaal 1,50 meter toegevoegd. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: Uitgangspunt is een gevarieerde 
rooilijn in aansluiting op de omgeving. Om de buitenranden van Goed 
Wonen fase 2 dienen overgangszones tussen openbaar en privé te 
worden aangelegd voor de voorgevel, zoals bij fase 1 ook gebeurd is. 
Aan de binnenkant van de herontwikkeling, aan de Emmastraat, is dit 
niet noodzakelijk.
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8. Kapvorm- en richting
De bebouwing in de omgeving is overwegend voorzien van een kap. 
Goed Wonen fase 1 heeft schildkappen en zadelkappen. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: Er wordt aangesloten bij de 
kapvormen die in de eerste fase gerealisseerd zijn. De bebouwing is 
voorzien van een kap, maximale kaphelling 80O, platte accenten zijn 
toegestaan (zie doorsnede op volgende pagina).

9. Groen en spelen
Er is weinig ruimte voor groen en spelen. In Goed Wonen fase 1 is veel 
openbaar groen en spelen toegevoegd, die de balans groen-verhar-
ding-bebouwing ten goede komt. De Wilhelminaboom is waardevol 
voor de buurt. De speelplek aan de Julianastraat is verouderd en ligt 
ingeklemd tussen parkeerplaatsen. De groennorm van de gemeente 
ligt op 50 m2 en 0,9 boom per woning. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: 
• De openbare ruimte heeft één integraal ontwerp, waarin vol-

doende ruimte is voor groen en spelen. Het plan omvat het hele 
plangebied; zowel het binnengebied als de omliggende straten. 

• Het plantsoen rondom de Wilhelminaboom versterken en door 
middel van een integraal ontwerp van de openbare ruimte verbin-
den met het binnenterrein. 

• De speelplek aan de Julianastraat mag worden verplaatst ten be-
hoeve van een inrichting met woningen of parkeren. De speelplek 
dient dan elders in het centrumgebied te worden gecompenseerd. 

• De groennorm is hoog. Op basis van een sterk integraal ontwerp 
met een kwalitatief hoogwaardige inrichting  van de openbare 
ruimte kan de gemeente bereid zijn positief advies te geven om 
van de groennorm af te wijken.

10. Parkeren 
De parkeerdruk in de omgeving is hoog. Voor een herontwikkeling 
dient voldaan te worden aan het vigerende parkeerbeleid, zowel in de 
openbare ruimte, als op eigen terrein. Parkeerplaatsen worden zoveel 
mogelijk uit het zicht gepositioneerd en kwalitatief hoogwaardig 
ingericht.  
A. Parkeren in de openbare ruimte
In de omgeving wordt langs de straat geparkeerd, veelal ook infor-

meel. Aan de Julianalaan wordt in een parkeerkoffer geparkeerd. Het 
parkeren in de openbare ruimte dient zorgvuldig te worden ingericht 
om het gewenste resultaat te behalen. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: Er moet worden voldaan aan het 
vigerende parkeerbeleid. Het parkeren in de openbare ruimte heeft een 
maximum van in totaal 86 parkeerplaatsen op de volgende specifieke 
plekken:
• Meerstraat: het bestaande aantal van 11 parkeerplaatsen blijft 

gehandhaafd;
• Emmastraat: het bestaande aantal van 28 parkeerplaatsen blijft 

gehandhaafd;
• Hofstraat: er blijft langs geparkeerd worden aan de zuidzijde van de 

straat. Aan de noordzijde van de straat, langs het plantsoen, wordt 
niet geparkeerd;

• Julianastraat: het bestaande aantal van 13 parkeerplaatsen kan met 
een herinrichting met visgraatparkeren worden uitgebreid tot 23 
parkeerplaatsen;

• Parkeerhof Julianastraat: het bestaande aantal van 19 parkeer-
plaatsen kan met een herinrichting met haaks parkeren worden 
uitgebreid tot 24 parkeerplaatsen. Bij invulling van de parkeerhof 
met woningbouw dienen de 19 bestaande parkeerplekken elders in 
de openbare ruimte gecompenseerd te worden;

B. Parkeren op eigen terrein
De parkeerdruk in de smalle straten is hoog. In Goed Wonen fase 1 is 
parkeerruimte gerealiseerd in een ondergrondse parkeergarage om 
te voldoen aan de toenemende vraag naar parkeerplaatsen en om de 
ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte (op maaiveldniveau) te 
vergroten. Richting voor Goed Wonen fase 2: parkeren op eigen terrein 
gebeurt uit het zicht van de openbare ruimte en met een kwalitatief 
hoogwaardige inrichting.

11. architectuur
Algemeen overkoepelend 
In de omgeving komen individuele rijwoningen en ensembles van 
rijwoningen en appartementen voor. Daarnaast is er natuurlijk de ont-
wikkeling van Goed Wonen fase 1. Hier moet op worden aangesloten. 
Richting voor Goed Wonen fase 2: aansluiten bij huidige bebouwing 

Goed Wonen fase 1 als één ensemble ontworpen bebouwing. 
Oriëntatie, hoeken en accenten
Richting voor Goed Wonen fase 2: Alle woningen zijn georiënteerd 
op de openbare ruimte. Blinde gevels aan de openbare ruimte zijn 
niet toegestaan. De vier hoeken van het bouwblok verdienen extra 
aandacht. De bebouwing wordt hier “om de hoek” ontworpen, waarbij 
geldt dat alle gevels aan de openbare ruimte als voorgevel worden 
gezien. 

Gevels
Richting voor Goed Wonen fase 2: De gevels hebben een rustige 
opbouw en compositie. Net als bij fase 1 wordt in fase 2 gewerkt met 
een symmetrische gevelopbouw. De gevelopeningen zijn staand. Er is 
voldoende plasticiteit in de gevels. Dit wordt versterkt door rooilijn-
sprongen die tenminste iedere 20 meter voorkomen. Gevelsprongen 
zijn tenminste 0,50 meter diep. 

Bijgebouwen
Richting voor Goed Wonen fase 2: Bijgebouwen aan de openbare 
ruimte worden mee-ontworpen met het hoofdgebouw. Bijgebouwen 
zijn ondergeschikt van aard. 

Detaillering
Richting voor Goed Wonen fase 2: Er wordt terughoudend omgegaan 
met detailleringen. Detailleringen zijn verfijnd en strak. HWA’s liggen 
in het gevelvlak. 

Materiaal- en kleurgebruik
Richting voor Goed Wonen fase 2: Gevels bestaan uit baksteen in rode 
tinten. Kappen worden afgedekt met antraciete pannen, net als in 
fase 1. Kozijnen zijn fijn en terugliggend in de gevels geplaatst. Dak-
kapellen zijn onderdeel van de vormgeving van de woning

Erfscheidingen
Richting voor Goed Wonen fase 2: Erfscheidingen grenzend aan de 
openbare ruimte worden mee-ontworpen met de woningen.
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Bijlage 2 Stedenbouwkundig ontwerp, 
Architectenbureau Micha de Haas, 12 januari 2021
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Gebouw A Koopwoningen
Aantal woningen: 17
Totaal BVO:  2155 m2
Totaal GO:  1433 m2

Gebouw B Huurwoningen
Aantal woningen: 20
Totaal BVO:  2014 m2
Totaal GO:  1387 m2
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Aantal woningen: 20
Totaal BVO:  2014 m2
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Aantal woningen: 5
Totaal BVO:  741 m2
Totaal GO:  575 m2
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Samenvatting 

 

 

Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid en 

om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplichtingen 

en aanbevelingen) gelezen te worden.  

 

Soortgroep Effecten beschermde soorten Verplichtingen 

Vleermuizen - Mogelijke aantasting van verblijf-

plaatsen van vleermuizen. 

- Aanvullend onderzoek naar mogelijke 

verblijfplaatsen van vleermuizen. 

- Zorgplicht. 

Vogels met een 

vaste verblijfplaats 

- Mogelijke aantasting van func-

tionele leefomgeving en/of ver-

blijfplaatsen van de Huismus. 

- Mogelijke aantasting van verblijf-

plaatsen van de Gierzwaluw. 

- Aanwezigheid van nest Ekster. 

- Aanvullend onderzoek naar mogelijk ver-

blijfplaatsen en functionele leefomgeving 

van de Huismus m.b.v. 2 gerichte 

veldbezoeken in de periode van 1 april tot 

en met 15 mei. 

- Aanvullend onderzoek naar mogelijke 

verblijfplaatsen van de Gierzwaluw d.m.v. 

3 gerichte avondinventarisaties in de 

periode van 15 mei tot en met 15 juli. 

- Geen uitvoer van werkzaamheden tijdens 

broedseizoen Ekster. 

- Zorgplicht. 

Grondgebonden 

zoogdieren 

- Geen. - Zorgplicht. 
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1. Inleiding 

 

Voor het project ‘Goed Wonen fase 2’ bestaan er plannen om 36 eengezinswoningen in 

een woonblok in Hillegom te slopen en daarvoor in de plaats circa 39 

nieuwbouwwoningen te realiseren.  

   

In het kader van de Wet natuurbescherming dient bij dergelijke ruimtelijke ingrepen 

onderzoek gedaan te worden naar de aanwezige natuurwaarden en dient een 

beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op 

deze waarden.   

 

KuiperCompagnons heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) gevraagd om 

een quickscan flora en fauna uit te voeren op deze locatie en te adviseren omtrent de 

relevante natuurwetgeving.  
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2.      Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 
 

 

Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied bestaat uit een woonblok met parkeerterrein en enkele bomen. Het 

woonblok bevindt zich tussen de Julianastraat, Emmastraat, Hofstraat en Meerstraat te 

Hillegom (provincie Zuid-Holland), het parkeerterrein ligt aan overzijde van de 

Julianastraat (figuur 1-2). Het woonblok bestaat uit 36 woningen met tuinen die gebouwd 

zijn in de jaren ’20, en die aan alle zijden omgeven worden door andere woningen. Foto 

1 (A-D) geeft een impressie van het plangebied.  

 

 

A                 B 

 

 

C                 D 

Foto 1 (A-D): Impressie van het plangebied. 
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Figuur 1: Ligging van het plangebied te Hillegom, Zuid-Holland (rood omcirkeld).         Bron: Google Maps 

 

 

 

Figuur 2: Plangebied in detail (rood omkaderd).                 
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Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt op 3,2 kilometer afstand van Natura 2000-gebied het ‘Kennemerland-

Zuid’ (figuur 3). Vanwege de kleine afstand tot dit gebied en het voornemen om woningen 

te bouwen, zou mogelijk de stikstofdepositie verhoogd kunnen worden. Omdat het 

‘Kennemerland-Zuid’ stikstofgevoelige habitats heeft, wordt een AERIUS-berekening 

aangeraden. Vanwege de afstand worden er verder geen significant nadelige effecten 

verwacht op de habitattypen en instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-

gebieden als gevolg van verstoring door geluid, verstoring door licht en andere 

verstoringsfactoren.   

 

Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Omdat er 

als gevolg van de voorgenomen plannen geen (nadelige) effecten op het NNN verwacht 

worden, is er geen toetsing aan de wet- en regelgeving betreffende het NNN nodig.  

 

 

 
Figuur 3: Ligging van het plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-

Zuid’. 
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3.      Wettelijk kader  
 

In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 

vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescherming 

van soorten als bescherming van gebieden.  

 

Onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

natuurbescherming en dus ook voor ontheffingsaanvragen. 

Om een ontheffingsaanvraag in behandeling te nemen, dient het onderzoek aan 

goedgekeurde voorwaarden te voldoen (o.a. ten aanzien van methode, intensiteit, 

periode, en tijd tussen onderzoeksmomenten). Slechts als het onderzoek volgens deze 

voorwaarden is uitgevoerd, kan volgens de wetgever een goed onderbouwde uitspraak 

gedaan worden over; 

• de aanwezigheid van beschermde soorten; 

• de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze beschermde 

soorten; 

• het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige 

beschermde soorten; 

• de effecten van plannen op deze soorten; 

• de keuze voor te nemen (mitigerende en/of compenserende) maatregelen. 

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de 

kennisdocumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de 

inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet 

volgens deze voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen 

basis en onderbouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die 

reden afgewezen worden. 

 

Het NWC is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens 

bovengenoemde kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen. 

 

Soortbescherming 

Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opgenomen, 

waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flora- en 

faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de volgende 

pagina).  

 

De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 

de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen 

uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen 

van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden van 
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industriegebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van 

bestemmingsplannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient 

bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een 

toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen 

bevatten: 

• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en 

plantensoorten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 

• Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van 

de activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de 

invloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn; 

• Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de 

beschermde soorten en hun leefomgeving mitigeren en/of compenseren. 

 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in 

de artikelen met verbodsbepalingen; alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 

3.1), alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en 

“overige soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. 

Provincies mogen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen 

voor bepaalde soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht 

van alle beschermde soorten is te vinden in bijlage 1.  
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Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan en, 

in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen 

uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd 

zullen worden om de nadelige effecten op beschermde plant- en diersoorten in en binnen 

de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken, en 

leefgebied te compenseren.  

 

 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming: 

 

Artikel 3.1 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels 

van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als 

bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels 

weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 

onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

 

Artikel 3.5 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 

de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 

vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 

opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als 

bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 

of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  

 

Artikel 3.10 

1. Het is verboden: 

a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 

dagvlinders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, 

onderdeel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

in onderdeel A opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij 

deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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Overige soorten 

Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van 

toepassing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een 

dergelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het 

overtreden van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb. 

Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 

verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 

deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is voor 

de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten. 

 

Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht. 

Deze houdt in dat mogelijk nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, 

zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te voldoen 

zijn bijvoorbeeld: 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die 

tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar 

een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit gebeurt door onder 

andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen) gefaseerd te 

verwijderen; 

• In verband met verstoring voor aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 

mogelijk overdag uitgevoerd; 

• In verband met verstoring van aanwezige dieren wordt geen of amberkleurige 

verlichting gebruikt tussen zonsondergang en zonsopkomst. Mogelijke verlichting 

dient naar beneden gericht te zijn. 
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4. Methode 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. 

Deze quickscan bestond uit een veldbezoek en een literatuuronderzoek. Voor het 

literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van verspreidingsgegevens van soorten 

verzameld door instanties zoals de Zoogdiervereniging en Stichting RAVON. Op basis 

van het literatuuronderzoek is bepaald voor welke soortgroepen de aanwezigheid en/of 

geschiktheid van het plangebied onderzocht diende te worden. Dit zijn; vleermuizen, 

vogels met een vaste verblijfplaats en grondgebonden zoogdieren. 

Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor beschermde nacht- of dagvlinders 

omdat de meeste beschermde vlindersoorten op slechts een aantal locaties in Nederland 

voorkomen (voornamelijk natuurgebieden). Daarnaast is de aanwezigheid van 

beschermde vlindersoorten met behulp van actuele verspreidingskaarten uit te sluiten. 

Om deze reden is deze soortgroep buiten beschouwing van de quickscan gelaten.  

 

Het veldbezoek is op 28 maart 2019 uitgevoerd door medewerkers van het NWC. De 

temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg 10,5°C, het was bewolkt en de wind had een 

kracht van 2 Bft. Deze gegevens zijn door de medewerkers in het veld gemeten of 

ingeschat.   

 

Vleermuizen 

Alle vleermuissoorten en alle onderdelen van hun leefomgeving worden beschermd door 

de Wet natuurbescherming (bijlage 2). Het plangebied is daarom beoordeeld op de 

mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is beoordeeld in hoeverre de gebouwen en 

bomen binnen het plangebied geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Er is onder 

andere gelet op de aanwezigheid en de kenmerken van holtes in de bomen en o.a. 

spouwgaten in de bebouwing. Daarnaast is gelet op sporen van vleermuizen, zoals 

uitwerpselen en de aanwezigheid van meststrepen bij eventuele invliegopeningen.  

 

Ook is beoordeeld of er in en in de directe omgeving van het plangebied potentieel 

belangrijke vliegroutes en/of foerageergebieden aanwezig zijn, zoals bomenrijen, andere 

groene, lijnvormige landschapselementen en (kleinschalige) weilanden of andere half 

open gebieden. 

 

 Vogels met een vaste verblijfplaats 

 Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Wet 

natuurbescherming. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). 

Voorbeelden van deze vogels zijn de Huismus (Passer domesticus) en de Gierzwaluw 

(Apus apus). Tijdens de quickscan is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid 

van nestplaatsen van vogels met een vaste verblijfplaats, en is bepaald welke gevolgen 

de voorgenomen plannen voor deze vogels met zich meebrengen (zoals verstoring door 
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geluid). Dit is gedaan door te letten op sporen (braakballen, veren, uitwerpselen, etc.) en 

nesten (o.a. horsten en oude kraaiennesten) en aan de hand van waarnemingen van de 

betreffende vogelsoorten (geluid/zicht/territorium indicerend gedrag). Tevens is bekeken 

of het gebied een significant onderdeel zou kunnen zijn van de functionele leefomgeving 

van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats.  

 

 Grondgebonden zoogdieren 

 Tijdens de quickscan is beoordeeld of het plangebied geschikt leefgebied vormt voor 

strikt beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Hierbij is gelet op de geschiktheid 

van het gebied als leefgebied voor deze soorten en op sporen van deze soorten (holen, 

geurmerken, vraatsporen, uitwerpselen en loopsporen). 
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5.     Resultaten  

 

 Vleermuizen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vleermuizen of sporen van vleermuizen waargenomen. 

De woningen in het plangebied zijn matig beschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 

De aanwezige stootvoegen zijn voorzien van roosters en bieden daarom in de meeste 

gevallen geen toegang tot de spouw. Enkele roosters hebben echter wat bredere 

openingen, waardoor deze mogelijk geschikte verblijfplaatsen voor de Gewone 

dwergvleermuis kunnen bieden. Ook zijn de stootvoegen vrij laag gesitueerd, en hebben 

vaak geen vrije aan- en uitvliegroute, wat ze matig geschikt maakt als verblijfplaats voor 

vleermuizen.  

Bovendien bevinden zich in de omgeving van het plangebied veel geschiktere woningen 

met open stootvoegen, waar in de spouw geschikte omstandigheden aanwezig kunnen 

zijn voor meerdere soorten vleermuizen. Deze woningen zijn bovendien hoger dan de 

woningen in het plangebied, waardoor de stootvoegen op grotere hoogte aanwezig zijn, 

en hebben een vrije aan- en uitvliegroute, waardoor deze beter geschikt zijn als 

verblijfplaats voor vleermuizen. 

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kan echter nog niet met 

voldoende zekerheid worden uitgesloten. 

 

Het plangebied en haar directe omgeving zijn slecht geschikt als foerageergebied en/of 

vliegroute voor vleermuizen vanwege het grotendeels ontbreken van functionele 

leefomgeving voor vleermuizen. Er is vrijwel geen opstaande vegetatie, en lijnvormige 

landschapselementen ontbreken.  

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

Er zijn in het plangebied geen nesten aangetroffen van vogels met een vaste 

verblijfplaats. Wel zijn de daken van de te slopen woningen in het plangebied geschikt 

als verblijfplaats voor de Huismus vanwege losliggende en/of verschoven dakpannen en 

enkele aanwezige gaten in de daken (foto 2). Tijdens het veldbezoek zijn echter geen 

huismussen waargenomen.  

Het plangebied is tevens geschikt voor de Gierzwaluw. De daken van een aantal 

woningen in het plangebied hebben geschikte kopgevels, waar ruimte voor de 

Gierzwaluw onder de dakpannen zou zijn. Echter liggen de dakpannen dicht op het 

beschot, en lijkt geen gebruik te zijn gemaakt van panlatten, die voor de Gierzwaluw van 

belang zijn. Ook hebben meerdere kopgevels geen vrije aanvliegroute, omdat deze 

wordt belemmerd door bomen en andere bebouwing. De aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van de Gierzwaluw in het plangebied kan nog niet met voldoende 

zekerheid worden uitgesloten. 
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Tenslotte is tijdens de quickscan een nest van de Ekster aangetroffen in een Plataan ter 

hoogte van de kruising van de Meerstraat en de Emmastraat (foto 3). De vogels waren 

aanwezig op het nest. Nesten van deze soort zijn niet jaarrond beschermd, maar hiervan 

is inventarisatie wel gewenst (bijlage 3). 

 

 
Foto 2: Gat tussen dakpannen                                      Foto 3: Nest ekster in gebruik in plataan t.h.v.              

                   kruising Meerstraat en Emmastraat 

       

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen uitwerpselen of andere sporen van strikt beschermde 

grondgebonden zoogdiersoorten aangetroffen in het plangebied. Ook zijn er geen 

geschikte holtes aangetroffen waar grondgebonden zoogdieren gebruik van zouden 

kunnen maken. De aanwezigheid van (functionele leefomgeving van) strikt beschermde 

grondgebonden zoogdiersoorten in het plangebied kan met voldoende zekerheid worden 

uitgesloten. 
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 
 

Vleermuizen 

De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied kan nog 

niet met voldoende zekerheid worden uitgesloten. Omdat in theorie elk gebouw een 

geschikte verblijfplaats voor vleermuizen kan bieden, is aanvullend onderzoek naar de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied nodig. Hiervoor 

zullen tenminste 3 gerichte veldbezoeken plaats te vinden in de periode van 15 mei tot 

en met eind september, met een minimale tussenperiode van 10 dagen. Deze zullen 

gecombineerd worden met het aanvullend onderzoek naar de Gierzwaluw. Afhankelijk 

van de resultaten van deze bezoeken zijn aanvullende inventarisatiemomenten in het 

najaar mogelijk noodzakelijk. 

 

Het kan met voldoende zekerheid worden uitgesloten dat het plangebied (onderdeel van) 

een essentieel foerageergebied en/of essentiële vliegroute voor vleermuizen is. Er is 

geen aanvullend onderzoek naar het foerageergebied en/of de vliegroute van 

vleermuizen nodig. 

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

Het plangebied is geschikt als functionele leefomgeving voor de Huismus, en de 

pannendakken van de woningen kunnen mogelijk als verblijfplaats gebruikt worden. Het 

kan nog niet met voldoende zekerheid worden uitgesloten dat huismussen gebruik maken 

van deze verblijfplaatsen. Om te weten te komen welke functies het plangebied heeft voor 

de Huismus dient er aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Voor de Huismus 

hebben twee gerichte veldbezoeken plaatsgevonden in de periode van 1 april tot en met 

15 mei.   

Daarnaast zijn enkele kopgevels van de woningen in het plangebied mogelijk geschikt als 

verblijfplaats voor de Gierzwaluw. Er is aanvullend onderzoek nodig naar de 

verblijfplaatsen van de Gierzwaluw. Hiervoor zullen 2 inventarisatiemomenten 

plaatsvinden in de periode van 15 mei – 15 juli, met een minimale tussenperiode van 10 

dagen. Deze inventaristaties vinden plaats in de avond, tussen 2 uur voor zonsondergang 

en zonsondergang.  

Ook bevindt zich in een plangebied een verblijfplaats van eksters. De Ekster is een 

algemeen beschermde soort, waarvoor buiten het broedseizoen geen ontheffing nodig is. 

Wel dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van de 

eksters. Er is geen aanvullend onderzoek nodig.   

 

Grondgebonden zoogdieren 

De aanwezigheid van strikt beschermde grondgebonden zoogdiersoorten in het 

plangebied kan met voldoende zekerheid worden uitgesloten. Er is geen aanvullend 
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onderzoek nodig en vanuit de Wet natuurbescherming bestaan er geen verdere 

verplichtingen ten aanzien van deze soortgroep.  
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wet Natuurbescherming en Rode Lijst 

 
 
In het kader van de Wet Natuurbescherming worden alle in Europa voorkomende en in het wild levende 

vogels beschermd en onderstaande soorten uit overige soortgroepen:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

  



 

 

 Rode Lijst vaatplanten en vissen 

 

 



 

 

Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  

 

 

Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze wet is 

bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de 

ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en 

gebouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar 

overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten, alleen 

of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-verblijven 

(waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussenkwartieren 

(gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats gebruiken 

vleermuizen vaak meerdere verblijven waartussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het 

klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft 

de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor instandhouding 

van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus 

en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak 

geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een gebouw of 

een potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een 

langlopend onderzoek nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om 

onnodige vertraging te voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de voorgenomen 

plannen rekening te houden met deze onderzoeksperiode.    

 

Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 

• indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 

• indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 

Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een 

verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

• er sprake is van een kraamkolonie; 

• er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 

• er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 

• de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 

verdwijnen van de verblijfplaats. 

 

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming 

niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief verstoord mogen 

worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden moeten blijven of 

anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het leefgebied voor de 

betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.  



 

 

Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende 

mitigerende maatregelen nodig zijn: 

• niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  

vastgesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object, 

omdat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra 

kwetsbaar); 

• vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn deze 

wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.  

 

Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  

worden bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing 

nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden over-

treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet 

voldoende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende 

maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing 

nodig. Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar 

belang.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes 

(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij gelden 

als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het geding 

komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing nodig. 

Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot 

openbaar belang.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bijlage 3: Vogels en ruimtelijke ingrepen  

 

 

Als mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er 

inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) 

te laten keuren. Indien goedgekeurd, wordt door de provincie een “positieve afwijzing” afgegeven.  

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of rust- 

en verblijfplaats te garanderen of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het 

aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond van 

een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

• Is er een wettelijk belang? 

• Is er een andere bevredigende oplossing? 

• Komt de gunstige staat van instandhouding in gevaar? 

 

“Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling” of een “dwingende reden van groot openbaar belang” gelden 

echter niet als een wettelijk belang. Dit betekent dat de provincie in het kader van ruimtelijke ingrepen 

alleen een positieve afwijzing af kan geven.  

 

Bescherming van vogelnesten  

Artikel 3.1 lid 2 uit de Wet Natuurbescherming luidt:  

“Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen”. 

 

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventueel aanwezige 

vogelnesten. Er is sprake van een nest wanneer er nestindicatief gedrag is waargenomen en/of er een 

broedsel aanwezig is. Het vernielen of beschadigen van een nest is verboden. Dit geldt voor alle 

vogelsoorten. De meeste vogels maken echter elk broedseizoen een nieuw nest of zijn goed in staat 

om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen onder de 

bescherming van de Wnb wanneer het in gebruik is (tijdens het broedseizoen). Wanneer een dergelijk 

nest niet in gebruik is, is geen ontheffing nodig voor het vernielen of beschadigen ervan.  

Verstoring van vogels is ook verboden, maar er bestaat een uitzondering voor verstoring die niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 5 

Wnb). Dit betekent dat verstoring tijdens het broedseizoen toegestaan is, mits de staat van 

instandhouding van de betreffende vogelsoort gewaarborgd blijft.  

 

Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. 

Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn niet alleen beschermd wanneer ze in gebruik zijn, maar het 

hele jaar: 

 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 



 

 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en 

Huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat 

zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 

 

Tot slot is er nog een categorie 5: Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar 

zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Voor deze 

soorten is extra onderzoek nodig, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze soorten zijn 

namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. 

 

Hieronder de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten: 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 

  

 Boomvalk    Falco subbuteo 

 Buizerd     Buteo buteo 

 Gierzwaluw    Apus apus 

 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 

 Havik     Accipiter gentilis 

 Huismus    Passer domesticus 

 Kerkuil     Tyto alba 

 Oehoe     Bubo bubo 

 Ooievaar     Ciconia ciconia 

 Ransuil     Asio otus 

 Roek     Corvus frugilegus 

 Slechtvalk    Falco peregrinus 

 Sperwer    Accipiter nisus 

 Steenuil    Athene noctua 

 Wespendief    Pernis apivorus 

 Zwarte wouw    Milvus migrans 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  

 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 

 

Blauwe reiger    Ardea cinerea 

 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 

 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

 Boomklever    Sitta europaea 

 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 

 Bosuil     Strix aluco 

 Brilduiker    Bucephala clangula 

 Draaihals    Jynx torquilla 

 Eider     Somateria mollissima  

 Ekster     Pica pica 

 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

 Glanskop    Parus palustris 

 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 

 Groene specht    Picus viridis 

 Grote bonte specht   Dendrocopos major 

 Hop     Upupa epops 

 Huiszwaluw    Delichon urbica 

 IJsvogel    Alcedo atthis 

 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 

 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 

 Koolmees    Parus major 

 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 

 Oeverzwaluw    Riparia riparia 

 Pimpelmees    Parus caeruleus 

 Raaf     Corvus corax 

 Ruigpootuil    Aegolius funereus 

 Spreeuw    Sturnus vulgaris 

 Tapuit     Oenanthe oenanthe 

 Torenvalk    Falco tinnunculus 

 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 

 Zwarte kraai    Corvus corone 

 Zwarte mees    Parus ater 

 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 

 Zwarte specht    Dryocopus martius 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 Nader ecologisch onderzoek, 
NWC, augustus 2019
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Samenvatting 

 

 

Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid en 

om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplichtingen 

en aanbevelingen) gelezen te worden.  

 

Soortgroep Effecten beschermde soorten Verplichtingen 

Vleermuizen Geen. - Zorgplicht. 

Huismus Geen. - Zorgplicht. 

Gierzwaluw Verstoring en/of vernietiging van 

vaste verblijfplaatsen van de Gier-

zwaluw.  

- Nemen van compenserende en/of miti-

gerende maatregelen; 

- Ontheffing Wnb aanvragen; 

- Zorgplicht. 
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1. Inleiding 

 

Voor het project ‘Goed Wonen fase 2’ bestaan er plannen om 36 eengezinswoningen in 

een woonblok in Hillegom te slopen en daarvoor in de plaats circa 39 

nieuwbouwwoningen te realiseren. 

   

In het kader van de Wet natuurbescherming dient bij dergelijke ruimtelijke ingrepen 

onderzoek gedaan te worden naar de aanwezige natuurwaarden en dient een 

beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op 

deze waarden.   

 

Uit een in 2019 door het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) uitgevoerde 

quickscan (van Os, 2019), blijkt dat een deel van de te slopen bebouwing binnen het 

plangebied geschikt is als verblijfplaats voor de Huismus, de Gierzwaluw en 

vleermuizen. Daarnaast beschikt het plangebied over voldoende mogelijkheden voor 

huismussen om te foerageren en kan het dus onderdeel van de functionele leefomgeving 

van deze soort vormen. 

 

Alle bovengenoemde soorten en hun verblijfplaatsen zijn beschermd door de Wet 

natuurbescherming. Om te bepalen of er bij de voorgenomen werkzaamheden sprake is 

van overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming, diende 

aanvullend onderzoek plaats te vinden. Hiermee kan de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van deze soorten worden aangetoond, dan wel uitgesloten en kan 

achterhaald worden welke functie(s) het plangebied voor het vervult. Met behulp van de 

resultaten is vervolgens bepaald welke gevolgen de voorgenomen plannen hebben voor 

deze soorten.  

 

KuiperCompagnons heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) opdracht 

gegeven voor het aanvullend onderzoek naar de Huismus, de Gierzwaluw en 

vleermuizen en om te adviseren omtrent de relevante natuurwetgeving.  
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2.      Gebiedsbeschrijving  
 
 

Plangebied 

Het plangebied bestaat uit een woonblok met parkeerterrein en enkele bomen. Het 

woonblok bevindt zich tussen de Julianastraat, de Emmastraat, de Hofstraat en de 

Meerstraat te Hillegom (provincie Zuid-Holland) en het parkeerterrein ligt aan de 

overzijde van de Julianastraat (figuur 1, figuur 2). Het woonblok bestaat uit 36 woningen 

met tuinen die gebouwd zijn in de jaren ’20 en die aan alle zijden omgeven worden door 

andere woningen.   

 

Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt hemelsbreed op ongeveer 3,2 kilometer afstand van Natura 2000-

gebied het ‘Kennemerland-Zuid’. Dit is het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bij het 

plangebied. Vanwege de afstand tot dit en andere Natura 2000-gebieden worden er 

geen significant nadelige effecten verwacht op de habitattypen en instandhoudings-

doelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van verstoring door geluid, 

verstoring door licht en andere verstoringsfactoren. 

 

Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Omdat er 

als gevolg van de voorgenomen plannen geen (nadelige) effecten op het NNN verwacht 

worden, is er geen verdere toetsing aan de wet- en regelgeving betreffende het NNN 

nodig. 
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Figuur 1: Ligging van het plangebied te Hillegom, Zuid-Holland (rood omcirkeld).         Bron: Google Maps 

 

 

 

Figuur 2: Plangebied in detail (rood omkaderd).                Bron: PDOK Viewer 
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3.      Wettelijk kader  

 

In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 

vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescherming 

van soorten als bescherming van gebieden.  

 

Onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

natuurbescherming en dus ook voor ontheffingsaanvragen. 

Om een ontheffingsaanvraag in behandeling te nemen, dient het onderzoek aan 

goedgekeurde voorwaarden te voldoen (o.a. ten aanzien van methode, intensiteit, 

periode, en tijd tussen onderzoeksmomenten). Slechts als het onderzoek volgens deze 

voorwaarden is uitgevoerd, kan volgens de wetgever een goed onderbouwde uitspraak 

gedaan worden over; 

• de aanwezigheid van beschermde soorten; 

• de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze beschermde 

soorten; 

• het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige 

beschermde soorten; 

• de effecten van plannen op deze soorten; 

• de keuze voor te nemen (mitigerende en/of compenserende) maatregelen. 

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de 

kennisdocumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de 

inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet 

volgens deze voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen 

basis en onderbouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die 

reden afgewezen worden. 

 

Het NWC is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens 

bovengenoemde kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen. 

 

Soortbescherming 

Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opgenomen, 

waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flora- en 

faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de volgende 

pagina).  

 

De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of 

de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen 

uit de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen 



Aanvullend onderzoek naar de Huismus, de Gierzwaluw en vleermuizen ten behoeve van het project 

‘Goed Wonen fase 2’ te Hillegom 

 

 

12 

 

van infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden van 

industriegebieden en het kappen van bomen. Ook bij het opstellen of herzien van 

bestemmingsplannen zijn de bepalingen uit de Wnb van belang. In het kader van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient 

bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een 

toetsing aan de Wnb plaats te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen 

bevatten: 

• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en 

plantensoorten in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit; 

• Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van 

de activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de 

invloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn; 

• Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de 

beschermde soorten en hun leefomgeving mitigeren en/of compenseren. 

 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in 

de artikelen met verbodsbepalingen; alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 

3.1), alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en 

“overige soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. 

Provincies mogen afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen 

voor bepaalde soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. Een overzicht 

van alle beschermde soorten is te vinden in bijlage 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvullend onderzoek naar de Huismus, de Gierzwaluw en vleermuizen ten behoeve van het project 

‘Goed Wonen fase 2’ te Hillegom 

 

 

 
13 

 

Tekstvak 1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan en, 

in sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen 

uit de flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd 

zullen worden om de nadelige effecten op beschermde plant- en diersoorten in en binnen 

de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken, en 

leefgebied te compenseren.  

 

 
Artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming: 

 

Artikel 3.1 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels 

van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als 

bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels 

weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 

onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

 

Artikel 3.5 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij 

de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 

vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 

opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als 

bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn 

of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  

 

Artikel 3.10 

1. Het is verboden: 

a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 

dagvlinders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, 

onderdeel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

in onderdeel A opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij 

deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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Overige soorten 

Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van 

toepassing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een 

dergelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het 

overtreden van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb. 

Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 

verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor 

deze soorten echter op grond van meer belangen verleend worden dan het geval is voor 

de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten. 

 

Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht. 

Deze houdt in dat mogelijk nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, 

zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te voldoen 

zijn bijvoorbeeld: 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die 

tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar 

een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit gebeurt door onder 

andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen) gefaseerd te 

verwijderen; 

• In verband met verstoring voor aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 

mogelijk overdag uitgevoerd; 

• In verband met verstoring van aanwezige dieren wordt geen of amberkleurige 

verlichting gebruikt tussen zonsondergang en zonsopkomst. Mogelijke verlichting 

dient naar beneden gericht te zijn. 
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4. Methode 

 

Vleermuizen 

Vleermuizen gebruiken het landschap gedurende het jaar op verschillende manieren; in 

verschillende perioden van het jaar maken ze gebruik van kraamplaatsen, 

zomerverblijfplaatsen, paarverblijven, winterverblijfplaatsen en jachtgebied. Daarnaast 

gebruiken ze landschapselementen, zoals bomenrijen en watergangen, als vliegroute. 

Het vleermuisprotocol (maart 2017) dat de leidraad vormt voor het wettelijk benodigde 

vleermuisonderzoek, stelt daarom dat tenminste zes inventarisatiemomenten, verspreid 

over de periode half mei – begin oktober, nodig zijn om de verschillende functies die de 

geschikte bebouwing en vegetatie mogelijk voor vleermuizen vervullen zo goed mogelijk 

te inventariseren (bijlage 2). 

 

Uit de reeds uitgevoerde quickscan blijkt dat de bebouwing binnen het plangebied echter 

in beperkte mate geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezige 

stootvoegen in de bebouwing zijn voorzien van roosters, die voor vleermuizen de toegang 

tot de spouw ontnemen. Een klein aantal geschikte kieren onder de daklijsten geeft 

vleermuizen echter mogelijk wel toegang tot de woningen (van Os, 2019). Er is nauwelijks 

functionele leefomgeving aanwezig; vegetatie komt binnen het plangebied zeer beperkt 

voor en voldoet niet aan de eisen die de dieren aan hun foerageergebied stellen. Er zijn 

daarom toch twee inventarisaties in de kraamperiode uitgevoerd. Deze hadden tot doel 

de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied te achterhalen, na te gaan wat het 

soortenspectrum is en of er aanwijzingen zijn dat de woningen gebruikt worden.  

  

De inventarisaties zijn uitgevoerd op 15 mei 2019 en 19 juni 2019. De weers-

omstandigheden (gemiddelde temperatuur, neerslag en gemiddelde windsnelheid) op 

deze dagen, de start- en eindtijden van de vleermuisinventarisaties en de tijd van 

zonsondergang (ZO), worden vermeld in onderstaande tabel.   

   

Tabel 1: Weersomstandigheden en start- en eindtijd per vleermuisinventarisatie  

Datum Temp. 

(ºC) 

Bewolking Neerslag Wind 

(Bft) 

Start Eind ZO 

15/05/2019 13 0/8 Droog 1 21:30 00:35 21:29 

19/06/2019 18 6/8 Droog 1 22:00 01:30 22:06 

    

De gegevens over de weersomstandigheden zijn ter plaatse gemeten of ingeschat door 

de waarnemers.   

De inventarisaties zijn in de avond en/of nacht uitgevoerd. De waarnemers waren 

zodanig gepositioneerd dat in stilstand alle vleermuisgeschikte gevels te overzien waren.  
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Tijdens de inventarisaties is vooral gelet op uitvliegende, invliegende en/of zwermende 

vleermuizen en op vleermuizen die al rond zonsondergang actief waren. Wanneer een 

vleermuis rond zonsondergang wordt waargenomen, kan dit namelijk op de 

aanwezigheid van een verblijfplaats in de directe omgeving duiden. Dit omdat de meeste 

vleermuissoorten rond zonsondergang hun verblijfplaats verlaten en dan naar hun 

foerageergebieden vliegen. Vleermuizen die rond zonsondergang bij het te onderzoeken 

object worden waargenomen, hebben nog geen grote afstand af kunnen leggen, waaruit 

opgemaakt kan worden dat zij mogelijk in het object een verblijfplaats hebben.  

 

Tijdens de veldbezoeken is gebruikgemaakt van heterodyne batdetectors (type 

Pettersson D-1000X en D-240X). Met behulp van deze batdetectors zijn de 

waargenomen vleermuissoorten op naam gebracht en hiermee is voldaan aan het 

vleermuisprotocol van 2017.  

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Wet 

natuurbescherming. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). 

Voorbeelden van vogelsoorten met een vaste verblijfplaats zijn de Huismus (Passer 

domesticus) en de Gierzwaluw (Apus apus). 

 

Huismus 

Tijdens de quickscan flora en fauna is het plangebied mogelijk geschikt bevonden als 

functionele leefomgeving van de Huismus. De bebouwing is tevens geschikt als 

verblijfplaats voor deze soort, vanwege de pannendakken van de woningen. 

 

Het aanvullende onderzoek naar de Huismus is uitgevoerd volgens het kennisdocument 

Huismus (BIJ12, Huismus) middels twee gerichte veldbezoeken in de periode van 1 april 

tot en met 15 mei 2019, vanaf zonsopkomst tot twee uur daarna en vanaf twee uur voor 

zonsondergang tot zonsondergang. Deze veldbezoeken zijn uitgevoerd op 5 mei 2019 

en op 15 mei 2019 door ecologen van het NWC. De weersomstandigheden (temperatuur, 

bewolking, en windsnelheid, zoals ingeschat door de waarnemers ter plaatse) op deze 

dagen, de start- en eindtijden van de inventarisaties, en de tijden van zonsopkomst (ZOp) 

en zonsondergang (ZO) worden vermeld in tabel 2. Tijdens de veldbezoeken is onder 

andere gelet op de aanwezigheid van nesten, nestbouw, bezoek van een Huismus aan 

een potentiële nestplaats, transport van voedsel, zingende mannetjes en foeragerende 

exemplaren. Daarnaast is er in een straal van 150 meter rondom het plangebied ook 

gelet op de aanwezigheid van de Huismus.  

 

 

Tabel 2: Weersomstandigheden en start- en eindtijd per Huismusinventarisatie 



Aanvullend onderzoek naar de Huismus, de Gierzwaluw en vleermuizen ten behoeve van het project 

‘Goed Wonen fase 2’ te Hillegom 

 

 

 
17 

 

Datum Temp. 

(°C) 

Bewolking Neerslag Wind 

(Bft) 

Start Eind ZOp ZO 

05/05/2019 7 4/8 Droog 2 06:10 08:10 06:03 n.v.t. 

15/05/2019 13 0/8 Droog 1 19:30 21:30 n.v.t. 21:29 

 

Gierzwaluw 

Tijdens de quickscan is het plangebied geschikt bevonden voor de Gierzwaluw. De daken 

van een aantal woningen in het plangebied beschikken over geschikte kopgevels, waar 

ruimte voor de Gierzwaluw onder de dakpannen zou kunnen zijn.  

Het aanvullende onderzoek naar de Gierzwaluw is uitgevoerd volgens het 

kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, Gierzwaluw) via drie gerichte veldbezoeken in de 

periode van 15 mei tot en met 15 juli. Er is gekeken of de Gierzwaluw het plangebied 

gebruikt, en welke functies het plangebied vervult voor deze soort. De veldbezoeken zijn 

uitgevoerd op 15 mei 2019, 19 juni 2019 en 15 juli 2019 vanaf twee uur voor 

zonsondergang tot zonsondergang. De weersomstandigheden (gemiddelde 

temperatuur, neerslag en gemiddelde windsnelheid) op deze dagen, de start- en 

eindtijden van de gierzwaluwinventarisaties en de tijd van zonsondergang (ZO) worden 

vermeld in de onderstaande tabel 3 

 

         Tabel 3: Weersomstandigheden en start- en eindtijd per Gierzwaluwinventarisatie 

Datum Temp. 

(ºC) 

Bewolking Neerslag Wind 

(Bft) 

Start Eind ZO 

15/05/2019 13 0/8 Droog 1 19:30 21:30 21:29 

19/06/2019 18 6/8 Droog 1 20:00 22:00 22:06 

15/07/2019 19 8/8 Droog 2 20:00 23:15 21:56 
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5.     Resultaten  

 

Vleermuizen  

Er is tijdens de inventarisaties één vleermuissoort in zeer lage aantallen in het 

plangebied waargenomen; de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 

Tijdens de inventarisaties zijn er geen uit- en/of invliegende vleermuizen waargenomen. 

Wel zijn tijdens de tellingen, verspreid over het plangebied, één tot twee individuen 

passerend en/of kort foeragerend waargenomen. Het gebied heeft echter zoals 

verwacht geen belangrijke waarde als jachtgebied; opgaande vegetatie is nauwelijks 

aanwezig. Er bevinden zich in de directe omgeving van het plangebied voldoende 

geschiktere foerageergebieden in de vorm van lijnvormige opgaande begroeiing en 

windbeschutte plaatsen langs watergangen. Tabel 4 geeft een overzicht van de 

waarnemingen die tijdens de veldbezoeken gedaan zijn.  

 

Tabel 4: Vleermuiswaarnemingen plangebied te Hillegom 

Datum Waargenomen 

soorten 

Aantallen en gedrag 

15/05/2019 Gewone 

dwergvleermuis 

- Twee individuen passerend in westelijke richting  

t.h.v. de Julianastraat. 

19/06/2019 Gewone 

dwergvleermuis 

- Eén individu korte tijd foeragerend t.h.v. de 

Emmastraat. 

- Twee individuen passerend in oostelijke richting t.h.v. 

de Hofstraat 

- Eén individu passerend in noordelijke richting over 

Julianastraat 

- Eén individu passerend in westelijke richting over 

Meerstraat 

 

Huismus 

Tijdens het eerste veldbezoek dat is afgelegd voor de Huismus (5 mei 2019), zijn er in 

totaal vier huismussen waargenomen binnen het plangebied. Deze dieren bevonden 

zich korte tijd in de tuin van het pand aan de Hofstraat 25 en korte tijd in een boom aan 

de Emmastraat, ter hoogte van het pand aan de Hofstraat 29. Daarnaast zijn in totaal 

10 tot 20 huismussen waargenomen bij huizen en struiken in de omgeving van het 

plangebied, met name aan de Van Meerbeekstraat. Ook werd hier gedrag (toevoer van 

nestmateriaal) waargenomen, dat er op duidt dat de huismussen nestelen in de 

bebouwing aan de Van Meerbeekstraat, op ongeveer 75 meter afstand van het 

plangebied.  

Bij het tweede bezoek zijn er geen huismussen gehoord of waargenomen in het 

plangebied.  
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Er kan op basis van deze resultaten met voldoende zekerheid gesteld worden dat er 

geen vaste verblijfplaats van huismussen aanwezig zijn in de bebouwing in het 

plangebied. Ook maakt het plangebied geen belangrijk onderdeel uit van de functionele 

leefomgeving van de Huismus, omdat deze nauwelijks aanwezig is. In de directe 

omgeving van het plangebied komt wel geschikte functionele leefomgeving voor; hier 

zijn de dieren wel waargenomen en ook zijn hier vaste verblijfplaatsen aanwezig.  

 

Gierzwaluw 

Tijdens de inventarisaties zijn meerdere verblijfplaatsen van gierzwaluwen aangetroffen 

in het plangebied. Al deze verblijfplaatsen bevinden zich onder de dakpannen van de 

zadeldaken van de aanwezige bebouwing aan de Julianastraat en de Hofstraat (zuid- 

en westzijde plangebied). De locaties van de aangetroffen verblijfplaatsen van 

gierzwaluwen worden weergegeven in figuur 4. Er zijn één of meerdere invliegende 

individuen waargenomen op de volgende adressen: Julianastraat 3, 7, 11, 13, 17, en 

19, en Hofstraat 21, 27, en 29 (tabel 5). Op de adressen Julianastraat 11 en 

Julianastraat 19 werd slechts bij één van de veldbezoeken invliegende gierzwaluwen 

waargenomen. Op alle andere locaties werden bij meerdere inventarisaties invliegende 

gierzwaluwen waargenomen. De verblijfplaatsen werden voornamelijk onder 

dakpannen in de hogere delen van de daken aangetroffen (zie figuur 3).  

    

 
Figuur 3: Locaties bij de daken waar invliegende gierzwaluwen onder de dakpannen zijn waargenomen aan 

de Julianastraat te Hillegom. 
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Tabel 5: Gierzwaluwwaarnemingen per inventarisatiemoment in het plangebied te Hillegom 

Datum Aantallen en gedrag 

15/05/2019 - Twee individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 3 

- Vijf individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 7 

- Twee individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 11 

- Individuen nestelend onder dakpannen aan de Julianastraat 13 

(gehoord) 

- Vier individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 17 

- Twee individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 19 

- Twee individuen invliegend onder dakpannen aan de Hofstraat 21 

- Drie individuen invliegend onder dakpannen aan de Hofstraat 29 

- Ca. 25-30 individuen zwermend boven plangebied 

19/06/2019 - Eén individu invliegend onder dakpan aan de Julianastraat 3 

- Drie individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 7 

- Drie individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 13 

- Eén individu invliegend onder dakpan aan de Hofstraat 27 

- Ca. 22-25 individuen zwermend boven plangebied 

15/07/2019 - Twee individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 3 

- Eén individu invliegend onder dakpan aan de Julianastraat 7 

- Vier individuen invliegend onder dakpannen aan de Julianastraat 13 

- Eén individu invliegend onder dakpan aan de Julianastraat 17 

- Eén individu invliegend onder dakpan Hofstraat 21 

- Twee individuen invliegend onder dakpannen aan de Hofstraat 27 

- Vijf individuen invliegend onder dakpannen aan de Hofstraat 29 

- Ca. 20-25 individuen zwermend boven plangebied 

 

 

 

 



Aanvullend onderzoek naar de Huismus, de Gierzwaluw en vleermuizen ten behoeve van het project 

‘Goed Wonen fase 2’ te Hillegom 

 

 

22 

 

 
Figuur 4: Locaties waar invliegende gierzwaluwen waargenomen zijn binnen het plangebied in Hillegom 

(aangegeven met rode stippen). 
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6.  Effecten, verplichtingen en aanbevelingen  

  

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen 

Bij de uitgevoerde inventarisaties zijn er, zoals verwacht, geen vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen aangetroffen binnen het plangebied. Bij de sloop van de bebouwing zullen 

er geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetast, vernield en/of verstoord worden. Er 

hoeven geen maatregelen getroffen te worden om ervoor te zorgen dat de functionaliteit 

van de verblijfplaatsen behouden blijft. Om deze redenen zal er, ten aanzien van 

verblijfplaatsen van vleermuizen, geen overtreding van verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming plaatsvinden bij uitvoering van de voorgenomen plannen en zijn 

geen ontheffing en/of maatregelen nodig.  

 

Foerageergebied/vliegroute 

Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied geen belangrijke functie als foerageergebied 

en/of vliegroute voor vleermuizen vervult. Er werden per inventarisatie slechts een klein 

aantal (maximaal twee individuen per avond) zeer kort foeragerende individuen 

waargenomen, en deze individuen bleven niet voor een langere periode in het 

plangebied. Daarnaast zijn er een aantal gebieden in de omgeving met lijnvormige 

opgaande begroeiing en windbeschutte plaatsen langs watergangen die een 

geschiktere functie als foerageergebied kunnen vervullen.  

Om deze redenen zal er, ten aanzien van foerageergebieden, geen overtreding van 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming plaatsvinden bij uitvoering van de 

voorgenomen plannen en zijn geen ontheffing en/of maatregelen nodig.  

 

Huismus 

 

Effecten op nestplaatsen 

Er zijn tijdens de veldbezoeken geen verblijfplaatsen aangetroffen in het plangebied. Om 

deze reden kan redelijkerwijs uitgesloten worden dat de werkzaamheden een (negatief) 

effect hebben op vaste verblijfplaatsen van de Huismus. Overtreding van 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming is niet aan de orde; een ontheffing is 

niet nodig. 

 

Effecten op de functionele leefomgeving  

Het plangebied heeft geen functie als rustplaats of als (onderdeel van de) functionele 

leefomgeving voor huismussen. De geplande werkzaamheden zullen dus niet tot 

verstoring leiden van de functionele leefomgeving van de Huismus binnen het 

plangebied. 
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Desondanks is het mogelijk dat de werkzaamheden een verstorende invloed hebben op 

huismussen buiten het plangebied, voornamelijk in de vorm van geluid. Echter, door het 

uitvoeren van de werkzaamheden tussen zonsopkomst en zonsondergang (overdag) zal 

de nachtelijke rust niet verstoord worden. Daarnaast zijn de werkzaamheden tijdelijk van 

aard waardoor de verstoring door geluid slechts kortdurend is. Tevens is het mogelijk 

dat de voorgenomen plannen een positief effect kunnen hebben op de populatie. Dit kan 

door de tuinen en bebouwing geschikt te maken voor deze soort en natuurinclusief te 

bouwen.  

Om deze redenen zijn er geen overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet 

natuurbescherming aan de orde en hoeft er geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

Gierzwaluw 

Uit de inventarisaties is gebleken dat de bebouwing in het plangebied gebruikt wordt als 

verblijfplaats door de Gierzwaluw (Apus apus). Er bevonden zich ten tijde van de 

inventarisaties tenminste 11 verblijfplaatsen onder dakpannen van meerdere panden 

aan de Julianastraat en de Hofstraat, in het zuidelijke en het westelijke deel van het 

plangebied. Daarnaast is de directe omgeving van deze verblijfplaatsen geschikt als 

functionele leefomgeving van de Gierzwaluw. De verblijfplaatsen bieden een vrije 

uitvliegroute, en er bevinden zich geen belemmerende elementen in de in- en 

uitvliegroutes zoals bomen.  

 

Bij de sloop van de bebouwing zullen verblijfplaatsen van de Gierzwaluw aangetast en 

vernietigd worden en kunnen er ook individuen verstoord, verwond of gedood worden. 

Derhalve moeten er mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen worden.  

Het is ten eerste van belang dat de werkzaamheden in de minst kwetsbare periode van 

de Gierzwaluw (15 augustus tot en met 15 april) plaatsvinden, wanneer de dieren niet 

aanwezig zijn in de verblijfplaatsen. Ook kunnen de werkzaamheden gefaseerd in ruimte 

en tijd worden uitgevoerd, waardoor er te allen tijde voldoende functionerende 

verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de 

aanwezige verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt te worden, bijvoorbeeld door ze af te 

sluiten vóór de start van het broedseizoen (half april). 

Daarnaast moet er een overmaat aan vervangende verblijfplaatsen aangeboden 

worden. Dat betekent dat er per nestplaats die verloren gaat, meerdere nieuwe 

alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd moeten worden. Hoe meer alternatieve 

verblijfplaatsen aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat minimaal één van deze geschikt 

bevonden wordt. De alternatieve verblijfplaatsen moeten bij voorkeur binnen 100 tot 200 

meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen worden gerealiseerd. Gedacht kan worden 

aan het realiseren van bijvoorbeeld ingemetselde neststenen, nestkasten, en/of speciale 

dakpannen in de nieuwbouwwoningen. De alternatieve verblijfplaatsen moeten  

aan de volgende voorwaarden voldoen; 
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• Ze moeten zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke verblijfplaatsen, geclusterd bij 

elkaar, en buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden aangeboden worden; 

• Ze moeten aan koele, schaduwrijke noord- of oostgevels van bebouwing en niet in 

de volle zon aangeboden worden; 

• Er moet een minimale uitvliegruimte van 1 meter breed en 3 meter diep geboden 

worden; 

• Ze moeten beschikbaar zijn vóór aanvang van de eigenlijke werkzaamheden en vóór 

terugkomst van de dieren uit het zuiden (half april); 

• Ze zijn bij voorkeur minimaal één volledig broedseizoen gelijktijdig met de te 

verwijderen verblijfplaatsen aanwezig. Op deze manier kunnen de gierzwaluwen 

wennen aan de nieuwe verblijfplaatsen.  

 

Naast deze compenserende en mitigerende maatregelen dient er vanuit de Wet 

natuurbescherming een ontheffing aangevraagd worden. Pas na ontheffingsverlening 

mogen de werkzaamheden onder voorwaarden aanvangen. 

 

Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht. 

Deze houdt in dat mogelijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover 

redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Manieren om aan de zorgplicht te 

voldoen zijn bijvoorbeeld: 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, die 

tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar 

een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit gebeurt door onder 

andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen) gefaseerd te 

verwijderen; 

• In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 

mogelijk overdag uitgevoerd. 
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wet Natuurbescherming en Rode Lijst 

 
 

In het kader van de Wet Natuurbescherming worden alle in Europa voorkomende en in het 

wild levende vogels beschermd en onderstaande soorten uit overige soortgroepen:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

  



 

 

 Rode Lijst vaatplanten en vissen 

 

 



 

 

Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  

 

 

Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. In deze 

wet is bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet 

worden of de ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan 

moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in 

bomen en gebouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: 

winterverblijfplaats (waar overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de 

kraamkolonieperiode overdag zitten, alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes 

en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-verblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, 

soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussenkwartieren (gebruikt in de periode tussen 

overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats gebruiken vleermuizen vaak 

meerdere verblijven waartussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het klimaat 

geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft 

de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor 

instandhouding van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene 

Bureaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en 

de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en 

hoe vaak geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen 

of een gebouw of een potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is 

over het algemeen een langlopend onderzoek nodig (van april/mei t/m september/oktober) en 

zijn 4 tot 7 bezoeken nodig. Om onnodige vertraging te voorkomen, wordt daarom aangeraden 

om in de planning van de voorgenomen plannen rekening te houden met deze 

onderzoeksperiode.    

 

Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 

• indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn 

en/of; 

• indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 

Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, 

een verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

• er sprake is van een kraamkolonie; 

• er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 

• er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 



 

 

• de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is 

bij het verdwijnen van de verblijfplaats. 

 

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet 

Natuurbescherming niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond 

of actief verstoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen 

deze behouden moeten blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te 

worden. De functie die het leefgebied voor de betreffende populatie vervult, moet 

onverminderd blijven bestaan.  

Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende 

mitigerende maatregelen nodig zijn: 

• niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  

vastgesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk 

object, omdat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens 

extra kwetsbaar); 

• vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. 

Zijn deze wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren 

weg zijn.  

 

Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing 

aangevraagd  worden bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die 

stelt dat geen ontheffing nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden 

er immers geen verboden over-treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde 

maatregelen. Zijn de maatregelen niet voldoende, dan moeten deze aangepast worden. Als 

dat niet mogelijk is of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld 

aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), is een ontheffing nodig. Deze wordt alleen 

verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar belang.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en 

vliegroutes (vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant 

belang zijn. Zij gelden als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de 

verblijfplaats(en) in het geding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit 

voorkomen, anders is een ontheffing nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in 

geval van projecten waarbij sprake is van een groot openbaar belang.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bijlage 3: Vogels en ruimtelijke ingrepen  

 

 

Als mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de 

Wet Natuurbescherming aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende 

maatregelen voldoende zijn en er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing 

aangevraagd worden om de maatregelen (goed) te laten keuren. Indien goedgekeurd, wordt 

door de provincie een “positieve afwijzing” afgegeven.  

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen of wanneer compenserende maatregelen nodig zijn 

(bijvoorbeeld het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen), dient een ontheffing 

aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

• Is er een wettelijk belang? 

• Is er een andere bevredigende oplossing? 

• Komt de gunstige staat van instandhouding in gevaar? 

 

“Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling” of een “dwingende reden van groot openbaar belang” 

gelden echter niet als een wettelijk belang. Dit betekent dat de provincie in het kader van 

ruimtelijke ingrepen alleen een positieve afwijzing af kan geven.  

 

Bescherming van vogelnesten  

Artikel 3.1 lid 2 uit de Wet Natuurbescherming luidt:  

“Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste 

lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen”. 

 

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met eventueel 

aanwezige vogelnesten. Er is sprake van een nest wanneer er nestindicatief gedrag is 

waargenomen en/of er een broedsel aanwezig is. Het vernielen of beschadigen van een nest 

is verboden. Dit geldt voor alle vogelsoorten. De meeste vogels maken echter elk 

broedseizoen een nieuw nest of zijn goed in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen onder de bescherming van de Wnb wanneer 

het in gebruik is (tijdens het broedseizoen). Wanneer een dergelijk nest niet in gebruik is, is 

geen ontheffing nodig voor het vernielen of beschadigen ervan.  

Verstoring van vogels is ook verboden, maar er bestaat een uitzondering voor verstoring die 

niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort (artikel 3.1 lid 5 Wnb). Dit betekent dat verstoring tijdens het broedseizoen 

toegestaan is, mits de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort gewaarborgd 

blijft.  



 

 

 

Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde 

nest. Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn niet alleen beschermd wanneer ze in gebruik 

zijn, maar het hele jaar: 

 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 

in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 

 

Tot slot is er nog een categorie 5: Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die 

wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. Voor deze soorten is extra onderzoek nodig, ook al zijn hun nesten niet 

jaarrond beschermd; deze soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

  



 

 

Hieronder de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten: 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 

  

 Boomvalk    Falco subbuteo 

 Buizerd     Buteo buteo 

 Gierzwaluw    Apus apus 

 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 

 Havik     Accipiter gentilis 

 Huismus    Passer domesticus 

 Kerkuil     Tyto alba 

 Oehoe     Bubo bubo 

 Ooievaar     Ciconia ciconia 

 Ransuil     Asio otus 

 Roek     Corvus frugilegus 

 Slechtvalk    Falco peregrinus 

 Sperwer    Accipiter nisus 

 Steenuil    Athene noctua 

 Wespendief    Pernis apivorus 

 Zwarte wouw    Milvus migrans 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  

 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 

 

Blauwe reiger    Ardea cinerea 

 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 

 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

 Boomklever    Sitta europaea 

 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 

 Bosuil     Strix aluco 

 Brilduiker    Bucephala clangula 

 Draaihals    Jynx torquilla 

 Eider     Somateria mollissima  

 Ekster     Pica pica 

 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

 Glanskop    Parus palustris 

 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 

 Groene specht    Picus viridis 

 Grote bonte specht   Dendrocopos major 

 Hop     Upupa epops 

 Huiszwaluw    Delichon urbica 

 IJsvogel    Alcedo atthis 

 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 

 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 

 Koolmees    Parus major 

 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 

 Oeverzwaluw    Riparia riparia 

 Pimpelmees    Parus caeruleus 

 Raaf     Corvus corax 

 Ruigpootuil    Aegolius funereus 

 Spreeuw    Sturnus vulgaris 

 Tapuit     Oenanthe oenanthe 

 Torenvalk    Falco tinnunculus 

 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 

 Zwarte kraai    Corvus corone 

 Zwarte mees    Parus ater 

 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 

 Zwarte specht    Dryocopus martius 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 5 Archeologisch bureauonderzoek, 
Vestigia, 17 juli 2019



Vestigia BV 

Spoorstraat 5 

3811 MN Amersfoort 

telefoon 033 277 92 00 

info@vestigia.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Eerdere projecten in Blaricum en omgeving 

3150 

3509 ligt er vlak bij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Archeologisch vooronderzoek in het kader van de 

herontwikkeling van een woonblok te Hillegom, 

gemeente Hillegom 

 

Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek  

Rapportnummer:  V1819 

 

Projectnummer: V19-4070 

 

ISSN: 1573 - 9406 

 

Status en versie: Concept, versie 1.0 

 

In opdracht van: KuiperCompagnons 

 

Rapportage: F.P.J. van Puijenbroek, O.P.N. Satijn 

 

Plaats en datum:  Amersfoort, 17 juli 2019 

 

 

Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van 

druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke 
bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestigia BV  



V19-4070: Archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van een woonblok te Hillegom, 
gemeente Hillegom 

 

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V1819, concept, versie 1.0, d.d. 17 juli 2019  2 

 

 

Documentbeheer  

Versie Status Datum Toelichting Autorisatie  

1.0 Concept 17 juli 2019 Eerste concept ter 

goedkeuring opdrachtgever 

en bevoegd gezag 

J.P. Flamman 

 

      

 

Projectgegevens 

Initiatief Sloop en nieuwbouw woningen 

Toponiem / locatie Woonblok Julianastraat, Emmastraat, Hofstraat en 

Meerstraat 

Plaats Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

Opdrachtgever 

 

KuiperCompagnons 

Van Nelleweg 3042 

3044 BC Rotterdam 

Contactpersoon Dhr. F. Sinnema 
Oppervlakte plangebied Ca. 8500 m2 

Diepte grondwerkzaamheden Nog niet bekend 

Huidig grondgebruik Bebouwd, tuin 

Zaakidentificatie (Archis3) 4722384100 

Soort onderzoek Bureauonderzoek 

RD-coördinaten van het plangebied Xmin 99.985 

Xmax 100.110 

Ymin 478.460 

Ymax 478.603 

Kaartblad (1:25.000) 25C  Huizen 

Uitvoerder en documentatie Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 

Projectleider/Senior archeoloog drs. J.P. (Jeroen) Flamman (Senior KNA archeoloog 

44877046) 

Projectmedewerkers O.P.N. (Olaf) Satijn MA (KNA-Archeoloog MA 

61482218) 

F.P.J. van Puijenbroek (KNA-Prospector MA, 66852666) 

Bevoegd gezag Gemeente Hillegom 

Postbus 32 

2180 AA Hillegom 

Deskundige namens het bevoegd gezag Omgevingsdienst West-Holland 

 



V19-4070: Archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van een woonblok te Hillegom, 
gemeente Hillegom 

 

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V1819, concept, versie 1.0, d.d. 17 juli 2019  3 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Samenvatting en advies ........................................................................................................................................................... 5 
Onderbouwing advies .............................................................................................................................................................. 6 
1 Projectomgeving .............................................................................................................................................................. 6 

1.1 Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01) .................................................... 6 
1.2 Onderzoeksdoel en -methode ............................................................................................................................ 6 

2 Beleidskader ...................................................................................................................................................................... 7 
2.1 Wettelijk kader ....................................................................................................................................................... 7 
2.2 Gemeentelijk beleid (LS01) ................................................................................................................................. 7 

3 Verwachtingsmodel ...................................................................................................................................................... 10 
3.1 Natuurlijk landschap (LS04) ............................................................................................................................. 10 
3.2 Historisch landschap (LS02, LS03, LS04) ....................................................................................................... 11 
3.3 Archeologische waarden (LS04) ...................................................................................................................... 16 
3.4 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS05) ............................................................................... 20 

4 Advies vervolgonderzoek (LS05) ............................................................................................................................... 22 
Literatuur ................................................................................................................................................................................... 23 
Digitale bronnen ...................................................................................................................................................................... 23 
Bijlagen en kaarten ................................................................................................................................................................. 24 
 

  



V19-4070: Archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van een woonblok te Hillegom, 
gemeente Hillegom 

 

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V1819, concept, versie 1.0, d.d. 17 juli 2019  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1 Luchtfoto van het plangebied. Bron: ArcGIS Online 2019. 
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Samenvatting en advies 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie een archeologisch 

bureauonderzoek verricht voor een plangebied te Hillegom, gemeente Hillegom. Het betreft het project 

‘Goed Wonen fase 2’ in het woonblok aan de Julianastraat, Emmastraat, Hofstraat en Meerstraat. Binnen 

het plangebied zullen 36 woningen uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw worden gesloopt en 39 

nieuwbouwwoningen worden gebouwd.  

 

Doel van het archeologisch bureauonderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan 

zijn) van archeologische resten die door de ingrepen verstoord dreigen te worden en, indien mogelijk, 

uitspraken te doen over de waarde hiervan in termen van fysieke en inhoudelijke kwaliteit zoals 

zeldzaamheid en gaafheid. Hiertoe is eerst een bureauonderzoek verricht, waarbij voor het plangebied 

een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is opgesteld. Vervolgens is een advies geformuleerd in 

het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het onderzoek is uitgevoerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002 Bureauonderzoek. 

 

Op basis van de landschappelijke context, de ligging op een ingesloten strandvlakte, heeft het plangebied 

een lage archeologische verwachting voor het aantreffen resten vanaf het Neolithicum. Gezien de 

nabijheid van de strandwallen bestaat er echter een kans dat er duinafzettingen aanwezig zijn, welke 

vanwege hun toenmalige relatief hogere ligging in het landschap een hoge verwachting hebben voor het 

aantreffen van resten vanaf het Neolithicum. De duinen in deze omgeving zijn echter wel voor een groot 

deel vergraven voor de winning van bouwzand; dat kan ook het geval zijn geweest binnen het 

plangebied. Ook kan de aanleg van de huidige bebouwing voor verstoring van het oorspronkelijke 

bodemopbouw hebben gezorgd. Binnen het plangebied worden geen (ondergrondse) bouwhistorische 

waarden verwacht. 

Op basis van bovenstaande kan de archeologische verwachting worden gesteld op middelhoog voor het 

aantreffen resten vanaf het Neolithicum. Voor de eerdere periodes, vanaf het Laat-Paleolithicum tot en 

met het Mesolithicum geldt geen archeologische verwachting. 

 

Advies 

 

Op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek adviseert Vestigia Cultuurhistorie & Archeologie 
binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uit te 

voeren om de archeologische verwachting te toetsen, en de mate van verstoring van het bodemprofiel 

vast te stellen. Voor plangebieden is het zetten van 10 boringen per hectare gebruikelijk, conform de 

richtlijnen van de provincie Zuid-Holland. Gezien de omvang van het plangebied zullen er 8 

verkennende boringen worden gezet, naar verwachting tot maximaal 2 m –mv, met één boring tot 4 m –

mv (voor zover praktisch mogelijk). Deze worden gelijkmatig over het plangebied verspreid. 

 

Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Hillegom, om op basis van dit rapport en het daarin 

geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het vervolgonderzoek.  

 

Ook nadat het archeologisch onderzoek is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst 

of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit 

volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt 

gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig 

mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Hillegom, en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 
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Onderbouwing advies 

1 Projectomgeving 

1.1 Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01) 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie een archeologisch 

bureauonderzoek verricht voor een plangebied te Hillegom, gemeente Hillegom. Het betreft het project 

‘Goed Wonen fase 2’ in het woonblok aan de Julianastraat, Emmastraat, Hofstraat en Meerstraat. Binnen 

het plangebied zullen 36 woningen uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw worden gesloopt en 39 

nieuwbouwwoningen worden gebouwd.  

1.2 Onderzoeksdoel en -methode 

Doel van het archeologisch bureauonderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan 

zijn) van archeologische resten die door de ingrepen verstoord dreigen te worden en, indien mogelijk, 

uitspraken te doen over de waarde hiervan in termen van fysieke en inhoudelijke kwaliteit zoals 

zeldzaamheid en gaafheid. Hiertoe is eerst een bureauonderzoek verricht, waarbij voor het plangebied 

een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is opgesteld. Vervolgens is een advies geformuleerd in 

het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het onderzoek is uitgevoerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002 Bureauonderzoek. 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie is binnen BRL 4000 gecertificeerd voor alle werkprotocollen op 

het gebied van archeologisch (voor)onderzoek en het opstellen van Programma’s van Eisen.  
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2 Beleidskader 

2.1 Wettelijk kader 

De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is uitgewerkt in de Monumentenwet 1988 en in de 

wijziging hierop; de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 2007). Een deel van de 

Monumentenwet is per 1 juli 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Het overige deel zal te zijner tijd opgaan 

in de Omgevingswet. Tot die tijd blijven die artikelen die niet zijn overgegaan naar de Erfgoedwet van 

kracht zoals ze in de Monumentenwet van 1988 zijn benoemd. 

 

De Wamz vormde de implementatie van het Verdrag van Malta dat in 1992 door diverse Europese 

lidstaten is ondertekend. Hierin wordt gesteld dat het streven is archeologisch erfgoed in de bodem te 

beschermen en daarmee te behouden. Om dit te kunnen doen moet archeologisch erfgoed ingepast 

worden in de ruimtelijke ordening. Een ander uitgangspunt is dat indien behoud in de bodem (in situ) 

niet mogelijk is, de verstoorder onderzoek naar de archeologische waarden moet betalen. In de praktijk 

zijn dit de kosten voor de archeologische monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus). 

 

Met de invoering van de Wamz werden gemeenten verplicht om archeologiebeleid te ontwikkelen omdat 

artikel 38a van de Monumentenwet 1988 bepaalde dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond rekening houdt met de in de 

grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Met invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening (Wro, 2008) werd de archeologie definitief verankerd in de ruimtelijke ordening. Bepaald werd 

dat gemeenten na maximaal 10 jaar een bestemmingsplan moeten herzien of vernieuwen (daarbij 

rekening houdend met de archeologie op grond van de Monumentenwet 1988). 

 

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) zijn burgemeester en 

wethouders bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning. Op grond van de 

Ontgrondingenwet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in het kader van de 

ontgrondingsvergunning, voor andere gronden dan bij ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren. 

Ook is de provincie op grond van de Wro bevoegd gezag wanneer sprake is van een Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP). Wanneer sprake is van een Rijksinpassingsplan (RIP) is het rijk bevoegd gezag. 

Verder is de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag ten aanzien van de bodem en 

oevers van rijkswateren op grond van de Waterwet. Voor werkzaamheden die een wettelijk beschermd 

archeologisch rijksmonument wijzigen of verstoren, is een vergunning nodig van de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleent deze vergunning 

namens de minister. 

2.2 Gemeentelijk beleid (LS01) 

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hillegom heeft het plangebied een lage 

verwachting op basis van een ligging op een ingesloten standvlak, met mogelijke overgang naar een 

strandwal (afbeelding 2). Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Hillegom geldt voor 

het plangebied een Archeologische Verwachtingswaarde 8 (afbeelding 3); hiervoor geldt dat bij 

werkzaamheden groter dan 1000 m2 en dieper dan 0,30 m-mv een archeologisch vooronderzoek 

noodzakelijk is. Gezien de omvang van het plangebied is het huidige project onderzoeksplichtig.  
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Afbeelding 2 Ligging van het plangebied (in blauw) op de archeologische verwachtingswaarde -en beleidskaart – deel 

landschappelijke eenheden en archeologische verwachting - van de gemeente Hillegom. 
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Afbeelding 3 Ligging van het plangebied (in blauw) op de archeologische archeologische verwachtingswaarde- en 

beleidskaart – deel beleid en voorschriften - van de gemeente Hillegom. 
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3 Verwachtingsmodel  

3.1 Natuurlijk landschap (LS04) 

Het plangebied ligt in het Nederlands duingebied op 7 kilometer van de kust. Sinds het begin van het 

Holoceen is hier circa 18 meter aan sediment gedeponeerd. In de eerste fase ging het hier om Basisveen 

van de Formatie van Nieuwkoop. Door de snelle stijging van de zeespiegel (vanwege de smeltende 

ijskappen) kwam het plangebied in het mariene milieu te liggen. In veel gevallen werd de oorspronkelijke 

ondergrond bestaande uit Basisveen geërodeerd waardoor dit veelal niet meer terug te vinden is. De 

getijdenafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Naaldwijk. Deze bestaan uit gelaagde klei- en 

zand afzettingen die bij eb en vloed werden afgezet. Hollandveen wordt binnen het plangebied niet 

verwacht. 

 

Rond 5.000 jaar geleden stokte de zeespiegelstijging omdat de ijskappen grotendeels gesmolten waren. De 

zeespiegelstijging was sindsdien vooral het resultaat van isostasie in Nederland. Door de tragere 

zeespiegelstijging konden de duinen aan de westkust van Nederland zich ontwikkelen. Het plangebied 

bevindt zich aan de landinwaartse grens van de duinen (strandwallen), op de overgang van de 

getijdenafzettingen en het duingebied (een zogenaamde ingesloten strandvlakte). Hoewel niet 

gecategoriseerd als standwalgebied kunnen binnen het plangebied daarom toch duinafzettingen worden 

aangetroffen. De duinen in deze omgeving zijn echter wel voor een groot deel vergraven voor de 

winning van bouwzand (zie Kaart 2c); dat kan ook het geval zijn geweest binnen het plangebied. Door de 

ligging binnen bebouwd gebied zijn eventuele afgravingen binnen het plangebied niet zichtbaar op het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, zie afbeelding 4). 

 

Op zowel de geomorfologische (Kaart 2a) als de bodemkaart (Kaart 2b) is het plangebied gekarteerd als 

zijnde de bebouwde kom. In de omgeving van het plangebied is op de geomorfologische kaart 

(afgegraven) strandwal en ontgonnen veenvlaktes aangetroffen. Op de bodemkaart zijn in de omgeving 

van het plangebied afgegraven enkeerdgronden en madeveengronden aangetroffen. De enkeerdgronden 

zijn zandgronden met een humeus dek van meer dan 50 centimeter dik en madeveengronden zijn 

veengronden met zandinstuiving.  
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Afbeelding 4 Ligging van het plangebied (in blauw) op het AHN3. Bron: ahn.nl. 

 

3.2 Historisch landschap (LS02, LS03, LS04) 

Historisch-geografische ontwikkeling (LS03) 

Het plangebied bevindt zich ongeveer 125 m ten oosten van de Hoofdstraat van Hillegom, welke deel 

uitmaakt van de historische kern van het dorp. De namen ‘’Hilleghem’’, ‘’Hildeghem” en “Hyllinghem” 

komen voor het eerst voor in archiefstukken uit de 13e eeuw. De "-om" in Hillegom is zeker een 

gereduceerde vorm van "heem", oftewel een woonplaats. Het is ook zeer waarschijnlijk dat het eerste deel 

"Hilleg-" een verbastering van de persoonsnaam "Hille" is.1 De naam zou dan betekenen: "huis van Hille" of 

letterlijk “woonplaats van de lieden van Hille”.2 Het dorp is in de Vroege Middeleeuwen gesticht en 

ontwikkelde zichzelf rond de Maartenskerk, het Hof van Hillegom en de Houttuin. Het plangebied 

bevindt zich binnen deze historische ontwikkelingszone, ongeveer op de plek waar de Hillegommerbeek 

kruist met de oostelijke strandwal. In deze tijd hielden de bewoners hielden zich met akkerbouw en 

veeteelt bezig. In de zeventiende en achttiende eeuw zijn er vermeldingen van blekerijen, een leerlooierij 

en een kalkoven. In het begin van de Nieuwe Tijd werd de teelt van groenten, fruit en kruiden belangrijk. 

Vanaf de 19e eeuw maakte het telen van groente en fruit plaats voor de grootschalige 

bloembollencultuur.3 

 

                                                   

 
1 Moerman, 1956. 
2 Beenakker, 1998. 
3 Beenakker, 1998. 
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Voor de historisch-geografische gegevens is verder gebruik gemaakt van de website van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor de kadastrale minuut 1811-1832,4 en van de website Tijdreis over 

200 jaar topografie van het Kadaster voor de topografische kaarten vanaf 1850 tot aan heden.5  

 

Op de oudste gedetailleerde kaart van het plangebied, de kadastrale minuut 1811-1832, blijkt dat het 

plangebied in gebruik was als weideland, en onbebouwd was.6 Dit blijft zo op alle volgende topografische 

kaarten tot de eerste helft van de 20e eeuw, wanneer de huidige woonwijk wordt gebouwd (zie 

afbeelding 5-8). Hoewel de historische kaarten lijken te laten zien dat de huidige wijk begin jaren 50 van 

de 20e eeuw (zie afbeelding 7 en 8) ontstond, blijkt uit de BAG-viewer dat de huidige bebouwing deels 

uit de jaren 20 en deels uit de jaren 30 stamt.7  

 

 
Afbeelding 5 Ligging plangebied op de topografische kaart uit 1880. Bron: Topotijdreis. 

 

                                                   

 
4 http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/. 
5 http://topotijdreis.nl/. 
6 Deze Kadastrale Minuutplan 1832 is niet beschikbaar via https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/; wel het plangebied zoals afgebeeld 

op deze kaart zichtbaar in Verschoof/Sprangers/Keunen 2012. 
7 http://bagviewer.nl 



V19-4070: Archeologisch vooronderzoek in het kader van de herontwikkeling van een woonblok te Hillegom, 
gemeente Hillegom 

 

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V1819, concept, versie 1.0, d.d. 17 juli 2019  13 

 

 

 
Afbeelding 6 Ligging plangebied op de topografische kaart uit 1900. Bron: Topotijdreis. 

 

 
Afbeelding 7 Ligging plangebied op de topografische kaart uit 1940. Bron: Topotijdreis. 
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Afbeelding 8 Ligging plangebied op de topografische kaart uit 1950. Bron: Topotijdreis. 

 

 
Afbeelding 9 Ligging plangebied op de topografische kaart uit 1990. Bron: Topotijdreis. 
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Afbeelding 10 Ligging plangebied op de topografische kaart uit 2015. Bron: Topotijdreis. 

 

Uit het historisch kaartmateriaal kan dus worden afgeleid dat het onderzoeksgebied in een laat 

ontgonnen gebied ligt dat tot de eerste helft van de twintigste eeuw bestond uit weidegebied.  

 

Bouwhistorische waarden (LS04) 

Voor bouwhistorische waarden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• de monumentenlijst van de gemeente Hillegom;8 

• het rijksmonumentenregister;9 

• de objecten uit de database van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP);10 

• de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG);11 

• Cultuurhistorische Kaart van de provincie Zuid-Holland;12 

• CultGIS-bestanden; 

• kaart van beschermde stads- en dorpsgezichten; 

• kaart van wederopbouwgebieden en –monumenten; 

• kaart van buitenplaatsen; 

• Indicatieve Kaart Militair erfgoed (IKME); 

• historisch kaartmateriaal (Bonnenbladen / kadastrale minuutplans 1832); 

• de kadastrale minuut 1811-1832; 

 

                                                   

 
8 https://www.hillegom.nl/default/kunstencultuur/monumenten/id_369060/ 
9 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/. 
10 https://cultureelerfgoed.nl/node/1423. 
11 https://bagviewer.kadaster.nl/. 
12 http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas. 
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Er bevinden zich geen gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten of MIP-objecten in de directe 

omgeving van het plangebied. Wel bevinden zich in een straal van 200 meter rondom het plangebied 

enkele rijksmonumenten: 

- 22132 – betreft de overheidsgebouw het ‘Hof van Hillegom’ gebouwd in 1483 aan de Hoofdstraat 

(nr. 115). 

- 22136 – Maartenskerk (kerk en kerkonderdeel) gebouwd in de 15e eeuw aan kerkplein 1.  

- 22135 – betreft het Herenhuis (een handel en kantoor gebouw) gebouwd in de 18e eeuw aan de 

Hoofdstraat (nr. 142). 

- 22133 – betreft het ‘Klokgeveltje’ (woonhuis) gebouwd in de 17e eeuw aan de Hoofdstraat (nr. 

140). 

 

Geconcludeerd kan worden dat binnen het plangebied geen (ondergrondse) bouwhistorische waarden 

worden verwacht. 

 

Huidig gebruik (LS02) 

Het projectgebied is in gebruik als woonwijk. 13 

 

Mogelijke verstoringen (LS03) 

Voor informatie omtrent bekende verstoringen zoals saneringen en dergelijke is de website van het 

Bodemloket geraadpleegd.14 Hier is geen informatie geregistreerd met betrekking tot saneringsactiviteiten 

in het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen verstoringen bekend. 

 

Verder is de digitale verstoringsbronnenkaart van de RCE geraadpleegd.15 De kaart bevat een selectie uit 

het bestand 'Vergraven Gronden', van WUR. In 2012 is er door Alterra een GIS-bestand samengesteld met 

een overzicht van grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen, waarbij de opbouw van het 

bodemprofiel tot ten minste 40 cm diepte is gewijzigd.16 Hiervoor is informatie opgevraagd bij instanties 

en organisaties die werkzaamheden (laten) uitvoeren en/of administreren in verband met 

vergunningverlening en instanties die landgebruik in kaart brengen. Op de verstoringsbronnenkaart staat 

geen concrete ontgravingen, vergraving of ophogingen aangegeven. Wel staat het plangebied gekarteerd 

als bebouwd. 

 

Zoals besproken in paragraaf 3.1 zijn de duinen in deze omgeving zijn voor een groot deel vergraven 

voor de winning van bouwzand; dat kan ook het geval zijn geweest binnen het plangebied. Ook kan de 

aanleg van de huidige bebouwing voor verstoring van het oorspronkelijke bodemopbouw hebben 

gezorgd. 

3.3 Archeologische waarden (LS04) 

Voor de archeologische gegevens omtrent het onderhavige plangebied is het Archeologisch 

Informatiesysteem (Archis3) geraadpleegd, dat alle geregistreerde archeologische monumenten, 

onderzoeken en vondstlocaties bevat (Kaart 3). Archeologische monumenten zijn terreinen met een 

(hoge/zeer hoge) archeologische waarde, die ofwel fysiek (wettelijk en juridisch) beschermd worden, 

ofwel een planologische bescherming hebben waarbij in het bestemmingsplan voorschriften voor het 

gebruik zijn opgenomen. Vondstlocaties zijn locaties waar archeologische vondsten zijn gedaan. Deze 

zijn al dan niet gekoppeld aan een archeologisch onderzoek. 

 

                                                   

 
13 Op basis van de gegevens van luchtfoto’s en gegevens van de opdrachtgever, KuiperCompagnons. 
14 http://bodemloket.nl/. 
15 https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Verstoringsbronnenkaart. 
16 Brouwer/Van der Werff 2012. 
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Binnen een straal van 200 meter rondom het plangebied zijn in Archis3 vijf vondstlocaties bekend, maar 

geen archeologische monumenten (AMK-terreinen) bekend. De vondsten van de vondstlocaties staan 

beschreven in tabel 1.  
 

 

Zaak ID Periode begin Periode eind Materiaal Opmerkingen 

2367488100 

Waarnemin

gsnummer: 

433478 Vroeg Romeinse Tijd 

Nieuwe Tijd Laat Fragmenten 

aardewerk, steen, 

kalksteen/merg 

Sporen en structuren: 

gracht 

Complexen: moated site 

2367488100 

Waarnemin

gsnummer: 

433484 Late Middeleeuwen 

Nieuwe Tijd Vroeg Dakpan, 

steengoed, dierlijk 

bot, glas, leisteen 

Sporen en structuren: 

muur 

Complexen: moated site 

2367488100 

Waarnemin

gsnummer: 

433480 Nieuwe Tijd Midden 

Nieuwe Tijd Laat keramiek Sporen en Structuren: 

fundering 

Complexen: Niet 

opgehoogde, individuele 

huisplaats 

2960350100 

Waarnemin

gsnummer: 

45389 Late Middeleeuwen 

Late Middeleeuwen keramiek 

Complextype niet te 

bepalen 

2080025100 

Waarnemin

gsnummer: 

49591 Late Middeleeuwen 

Nieuwe Tijd Laat Keramiek, glas, 

hout, pijp 

Sporen en Structuren: 

paalgaten/kuilen, 

afvalkuilen, waterput, 

vloer, grondsporen 

Complexen: Bewoning 

(inclusief verdediging 

onbepaald) 

Tabel 1: Vondstlocaties in het plangebied zelf en in een straal van 200 meter rondom het plangebied. Bron: Archis3. 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn in Archis meerdere archeologische onderzoeken 

geregistreerd. In onderstaande tabel staan de belangrijkste weergegeven (tabel 2). Deze onderzoeken en 

vondsten laten zien dat in de directe omgeving van het plangebied sprake kan zijn van vindplaatsen uit 

het laat-Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Er zijn intacte bodems en archeologische vondsten 

aangetroffen in de directe omgeving van het plangebied. Het geofysische onderzoek uit 2012 dat plaats 

heeft gevonden circa 70 m ten zuidwesten van het plangebied laat zien dat er kans is op archeologische 

resten uit de periode Laat Neolithicum - Vroege Middeleeuwen. Het is niet uit te sluiten dat dezelfde soort 

archeologische waarden en complextypen aanwezig zijn binnen het huidige plangebied. Lokaal is in de 

omgeving door bebouwing of vergravingen de bodem op dusdanige wijze verstoord dat archeologie 

waarschijnlijk niet meer aanwezig is.  
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Oz.meld.nr.  Situering t.o.v. 

plangebied  

Aard en resultaten van het onderzoek  

2031717100 Omringt het 

geheel van het 

plangebied 

 

RD-coördinaten: 

99896/478472 

Type onderzoek: booronderzoek  

Toponiem: - 

Jaar: 2001 

Resultaat: “Op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde archeologisch en 

aardkundig onderzoek in plangebied Bestemmingsplan Centrum kan worden 

geconstateerd dat voor het gehele plangebied sprake is van een hoge archeologische 

verwachting en ook van belangrijke aardkundige en cultuurhistorische waarden.  

 

Het plangebied kan op basis van de geologische ondergrond in twee zones worden 

verdeeld: het westelijk gelegen gebied waar de Strandwal/Oude Duinen ligt en de 

oostelijke zone waar zich de voormalige strandvlakte bevindt en het veengebied is 

gelegen.”  

 

“In het oostelijke deel van het plangebied kunnen archeologische sporen in het hier 

nog intact aanwezige Hollandveen worden aangetroffen. Het kan hierbij gaan om 

onder het grondwaterpeil liggende, goed geconserveerde sporen uit de Prehistorie, 

de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. Het Hollandveen wordt afgedekt door een 

maximaal circa 2.5 meter dik, deels antropogeen zandpakket. Dat betekent dat het 

Hollandveen hierdoor beschermd is, en dat eventuele sporen minder kwetsbaar zijn 

voor minder diep reikende bodemverstorende ingrepen. Echter, het is niet uit te 

sluiten dat zich in het oostelijk deel van het plangebied tevens buitenplaatsen of 

hoven uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd bevinden. Deze sporen kunnen 

dagzomend zijn. De laatstgenoemde vindplaatsen zouden door historische 

cartografische projecties in beeld kunnen worden gebracht. Voor beide geologische 

zones, inclusief de historische kern van Hillegom, geldt dat bij toekomstige 

ingrepen in de bodem, dieper reikend dan circa 0.5 meter beneden maaiveld, 

aanbevolen wordt om voorafgaand aan de vergunningverlening nader archeologisch 

en aardkundig onderzoek te doen uitvoeren (Aanvullende Archeologische 

Inventarisaties). Ter waarborging van een dergelijke wijze van aanpak verdient het 

aanbeveling om bodemverstorende activiteiten in het bestemmingsplan onder 

werking van een aanlegvergunningstelsel te brengen, die het mogelijk maakt om 

eisen te stellen aan en rekening te houden met de waarborging van de eventueel 

aanwezige archeologische waarden.” 

 

2285515100 Omringt het 

geheel van het 

plangebied 

 

RD-coördinaten: 

96398/476419 

Type onderzoek: bureauonderzoek  

Toponiem: Bollenstreek Noord (gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en 

Noordwijk) 

Jaar: 2010 

Resultaat: “Aan de hand van de CHS Zuid-Holland, de beleidsadvieskaarten van de 

gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en aanvullende gegevens uit ARCHIS, 

is bepaald dat voor (delen van) 17 watergangen inventariserend veldonderzoek 

vereist is om (de kans) te bepalen of de voorgenomen werkzaamheden 

daadwerkelijk archeologische waarden zullen verstoren. Dit betreft de watergangen 

8855, 8866, 8869, 8870, 8872, 8866, 8900, 9322, 9356, 9395, 9400, 9406, 9441, 9452, 

9459, 9471, 9560, 9938 en 9939.” Geen van deze hebben invloed op de huidige 

onderzoeksgebied. 
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Oz.meld.nr.  Situering t.o.v. 

plangebied  

Aard en resultaten van het onderzoek  

2034796100 Circa 60 m ten 

noordoosten van 

het plangebied 

 

RD-coördinaten: 

100116/478678 

Type onderzoek: booronderzoek  

Toponiem: Hillegom, Meerdorperweg 

Jaar: 1998 

Resultaat: “AAI op woningbouwlocatie Meerdorperweg te Hillegom. Deze locatie 

was al bebouwd; deze woningen en een garagebedrijf zijn begin 1999 gesloopt. Van 

een deel van het terrein bleek de bodem vervuild te zijn. Dit deel wordt gesaneerd 

en is niet onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Oude 

Rengerink, J.A.M., Nieuwbouwlocaties Vinkenbuurt en Meerdorperweg, gemeente 

Hillegom; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-briefrapport 

1999-2035/MW, 1999 

2224854100 Circa 30 m ten 

oosten van het 

plangebied 

 

RD-coördinaten: 

100147/478582 

Type onderzoek: bureauonderzoek 

Toponiem: Hillegom, Woon-Winkelcomplex Venniphof 

Jaar: 2008 

Resultaat: Rapport is niet beschikbaar. 

2217078100 Aangrenzend aan 

het oostzijde van 

het plangebied 

 

RD-coördinaten: 

100077/478514 

Type onderzoek: booronderzoek 

Toponiem: Emmastraat in Hillegom 

Jaar: 2008 

Resultaat: Rapport is niet beschikbaar. 

2202862100 Aangrenzend aan 

het oostzijde van 

het plangebied 

 

RD-coördinaten: 

100109/478514 

Type onderzoek: booronderzoek 

Toponiem: Prins Hendrikstraat in Hillegom 

Jaar: 2008 

Resultaat: Rapport is niet beschikbaar. 

2277407100 Circa 95 m ten 

noordwesten van 

het plangebied 

 

RD- coördinaten: 

99955/478626 

Type onderzoek: booronderzoek 

Toponiem: Meerstraat in Hillegom 

Jaar: 2010 

Resultaat: “Bij het huidige karterend booronderzoek is wederom gebleken dat de 

bodem tot een diepte van 80 tot 140cm –mv verstoord is. Hieronder zijn tot een 

diepte van 400cm –Mv intacte strandwalafzettingen aangetroffen. Binnen deze 

strandwalafzettingen zijn alleen natuurlijke plantenresten aangetroffen. In geen van 

de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Het mogelijk 

archeologische niveau dat op basis van het verkennend booronderzoek werd 

verwacht is binnen de onderzoekslocatie niet aangetroffen. Er wordt dan ook 

geconcludeerd dat er waarschijnlijk geen sprake is van een archeologische 

vindplaats binnen de onderzoekslocatie.” 
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Oz.meld.nr.  Situering t.o.v. 

plangebied  

Aard en resultaten van het onderzoek  

2080025100 Circa 185 m ten 

noordwesten van 

het plangebied 

 

RD- coördinaten: 

99942/478742 

 

Type onderzoek: archeologisch: proefputten/proefsleuven 

Toponiem: Brakershof in Hillegom 

Jaar: 2002 

Resultaat: “Tijdens het aanvullend archeologisch onderzoek zijn nauwelijks resten 

van de vooraf verwachte bewoning aangetroffen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 

door de sloop van de bestaande bebouwing en bijbehorende fundamenten in de 

zomer van 2002.” 

 

“Op basis van de opgravingsresultaten moet de vindplaats als niet-

behoudenswaardig worden beschouwd. Verder veldonderzoek is dan ook niet 

noodzakelijk. Wel is duidelijk dat als men zorgvuldig omgaat met de sloop van 

bestaande bebouwing terreinen op de oude strandwallen potentieel veel 

archeologische informatie bevatten. Bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied is 

dan ook aandacht voor de archeologie noodzakelijk.” 

 

2367488100 Circa 70 m ten 

zuidwesten van 

het plangebied 

 

RD-coördinaten: 

99901/478445 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Toponiem: Het Hof van Hillegom 

Jaar: 2012 

Resultaat: “De resultaten van veldonderzoek hebben aangetoond dat in ieder geval 

funderingsresten van de tuinmanswoning in het plangebied aanwezig zijn. Ook is 

de gedempte gracht voor een deel in kaart gebracht en is een onbekende 

(funderings-) structuur aangetroffen in het zuidoostelijk deel van de locatie Hof van 

Hillegom. Op de locatie Hoofdstraat is een licht humeuze ophooglaag met 

puinfragmenten aangetroffen. Deze archeologische laag is aanwezig vanaf 25 cm -

mv (2,1 m +NAP; boring 15).  

Gebaseerd op het onderzoek is een archeologsiche verwachting opgesteld. De 

categorie Verwachte Archeologische Resten (V) bestaat uit de volgende 

eenheden:sloot/greppelvulling (perceelsgrens, V1); zone rondom het landhuis met 

kans op funderingsresten van aanbouw (V2);• archeologische ophooglaag met kans 

op archeologische resten uit de Middeleeuwen - Nieuwe • tijd (bewoningssporen, 

kleine nederzettingen, lokale funderingsresten) en kans op archeologische resten 

uit de periode Laat Neolithicum - Vroege Middeleeuwen (intact 

duin/strandwalzand; bewoningssporen en kleine nederzettingen, V3);tuincomplex 

met kans op archeologische resten uit de Middeleeuwen - Nieuwe tijd (oude paden, 

grep-• pels, sloten en funderingsresten) en kans op archeologische resten uit de 

periode Laat Neolithicum - Vroege Middeleeuwen (intact duin/strandwalzand; 

bewoningssporen en kleine nederzettingen, V4).”  

 

Tabel 2 In Archis geregistreerde onderzoeken in de omgeving van het plangebied. Bron: Archis3. 

 

3.4 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS05) 

Op basis van de landschappelijke context, de ligging op een ingesloten strandvlakte, heeft het plangebied 

een lage archeologische verwachting voor het aantreffen resten vanaf het Neolithicum. Gezien de 

nabijheid van de strandwallen bestaat er echter een kans dat er duinafzettingen aanwezig zijn, welke 

vanwege hun toenmalige relatief hogere ligging in het landschap een hoge verwachting hebben voor het 

aantreffen van resten vanaf het Neolithicum. De duinen in deze omgeving zijn echter wel voor een groot 

deel vergraven voor de winning van bouwzand; dat kan ook het geval zijn geweest binnen het 

plangebied. Ook kan de aanleg van de huidige bebouwing voor verstoring van het oorspronkelijke 

bodemopbouw hebben gezorgd. Binnen het plangebied worden geen (ondergrondse) bouwhistorische 

waarden verwacht. 
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Op basis van bovenstaande kan de archeologische verwachting worden gesteld op middelhoog voor het 

aantreffen resten vanaf het Neolithicum. Voor de eerdere periodes, vanaf het Laat-Paleolithicum tot en 

met het Mesolithicum geldt geen archeologische verwachting. 
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4 Advies vervolgonderzoek (LS05) 

Op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek adviseert Vestigia Cultuurhistorie & Archeologie 
binnen het plangebied een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uit te 

voeren om de archeologische verwachting te toetsen, en de mate van verstoring van het bodemprofiel 

vast te stellen. Voor plangebieden is het zetten van 10 boringen per hectare gebruikelijk, conform de 

richtlijnen van de provincie Zuid-Holland. Gezien de omvang van het plangebied zullen er 8 

verkennende boringen worden gezet, naar verwachting tot maximaal 2 m –mv, met één boring tot 4 m –

mv (voor zover praktisch mogelijk). Deze worden gelijkmatig over het plangebied verspreid. 

 

Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Hillegom, om op basis van dit rapport en het daarin 

geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het vervolgonderzoek.  

 

Ook nadat het archeologisch onderzoek is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst 

of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit 

volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt 

gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig 

mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Hillegom, en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 
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Bijlage 1 Overzicht van archeologische en geologische perioden 
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 Periode Van - tot 

Vroeg Paleolithicum Tot 300.000 voor Chr. 

Midden Paleolithicum 300.000 voor Chr. – 35.000 voor Chr. 

Laat Paleolithicum 35.000 voor Chr. – 8800 voor Chr. 

Vroeg Mesolithicum 8800 voor Chr. – 7100 voor Chr. 

Midden Mesolithicum 7100 voor Chr. – 6450 voor Chr. 

Laat Mesolithicum 6450 voor Chr. – 4900 voor Chr. 

Vroeg Neolithicum 5300 voor Chr. – 4200 voor Chr. 

Midden Neolithicum 4200 voor Chr. – 2850 voor Chr. 

Laat Neolithicum 2850 voor Chr. – 2000 voor Chr. 

Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. – 1800 voor Chr. 

Midden Bronstijd 1800 voor Chr. – 1100 voor Chr. 

Late Bronstijd 1100 voor Chr. – 800 voor Chr. 

Vroege IJzertijd 800 voor Chr. – 500 voor Chr. 

Midden IJzertijd 500 voor Chr. – 250 voor Chr. 

Late IJzertijd 250 voor Chr. – 12 voor Chr. 

Vroeg Romeinse Tijd 12 voor Chr. – 70 na Chr. 

Midden Romeinse Tijd 70 na Chr. – 270 na Chr. 

Laat Romeinse Tijd 270 na Chr. – 450 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen 450 na Chr. – 1050 na Chr. 

Late Middeleeuwen 1050 na Chr. – 1500 na Chr. 

Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. – 1650 na Chr. 

Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. – 1850 na Chr. 

Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. – 1950 na Chr. 
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SAMENVATTING 
Op de locatie gelegen aan de Julianastraat, Meerstraat, Emmastraat en Hofstraat (Goed Wonen fase 2) te 
Hillegom is in juli 2019 door ABO-Milieuconsult B.V. een vooronderzoek en een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 uitgevoerd. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend 
als Gemeente Hillegom, sectie B, nummers 4921, 5677 en 6071 (ged.). De onderzoekslocatie heeft een 
oppervlakte van circa 8.650 m2. Aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek betreft 
het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en de daaruit voortvloeiende aanvraag van een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen). De locatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht 
worden beschouwd.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 20 boringen (boring 01 t/m 19) verricht. Boringen 07 t/m 
19 zijn tot 0,5 m-mv, boringen 004 en 04A zijn tot 1,0 m-mv, boringen 03, 05 en 06 zijn tot 2,0 m-mv en 
boringen 01 en 02 zijn tot 2,5 m-mv verricht. Van deze boringen zijn twee boringen (boring 01 en 02) 
afgewerkt als peilbuis (filterstelling 1,5-2,5 m-mv).  
 
Conclusies 
Zintuiglijk worden in de boringen geen bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
In het grondmengmonster M01 (bovengrond) zijn alle geanalyseerde parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. In het grondmengmonster M02 (bovengrond) overschrijden de gehalten zink, kwik, 
lood PAK, DDD en minerale olie de betreffende achtergrondwaarden. In het grondmengmonster M03 
(bovengrond) overschrijden de gehalten kwik, lood, PAK en drins de betreffende achtergrondwaarden. De 
overige geanalyseerde parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. In de 
grondmengmonsters M04 en M05 (ondergrond) zijn alle geanalyseerde parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuizen 1 en 2 (filterstelling 1,5 – 2,5 m-mv) worden voor de geanalyseerde 
parameters geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is onverdacht" dient op basis van het licht verhoogde gehalten aan 
zink, kwik, lood PAK, DDD, minerale olie en drins in de bovengrond verworpen te worden.  
 
  



 

Verkennend bodemonderzoek, Goed Wonen fase 2 te Hillegom, ANL19-4411     4/14 

Aanbevelingen 
De licht verhoogde gehalten zink, kwik, lood PAK, DDD, minerale olie en drins in de bovengrond zijn dermate 
gering dat de resultaten hiervan geen aanleiding geven tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  

De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning 
voor de activiteit Bouwen.  

Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
Besluit bodemkwaliteit.  
 

Veldmedewerkers: De heer C.A.P. Snoeren (BodemBasics erkend BRL 2001) 
De heer F. Fleischmann (BodemBasics erkend BRL 2002) 
 

Projectadviseur:  
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1 INLEIDING 
 
Door KuiperCompagnons is aan ABO-Milieuconsult B.V. opdracht verleend een vooronderzoek en 
verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 uit te voeren op de locatie gelegen aan 
Julianastraat, Meerstraat, Emmastraat en Hofstraat (Goed Wonen fase 2) te Hillegom.  
 

Straat, Plaats  : Julianastraat, Meerstraat, Emmastraat en Hofstraat (Goed Wonen fase 2) te 
Hillegom 

Gemeente : Hillegom 

Kadastrale gegevens   

Sectie : B 

Nummers  
  

: 4921, 5677 en 6071 (ged.) 

Gemeente  
  

: Hillegom 

Oppervlakte  
  

: Circa 8.650 m2 

Omschrijving   : Op de locatie zijn woningen met tuin, openbare wegen, een speeltuin en 
parkeerplaatsen aanwezig. 

 
Zie bijlage 1 voor de regionale ligging en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie. 
 
Doel van het onderzoek 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de aard en de 
concentraties aan milieubelastende stoffen die in de grond en het grondwater voorkomen.  
 
Aanleiding van het onderzoek 
Aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek betreft het opstellen van een ruimtelijke 
onderbouwing en de daaruit voortvloeiende aanvraag van een Omgevingsvergunning (activiteit Bouwen). 
 
Rapportage  
In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek 
beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek en de gehanteerde hypotheses 
weergegeven. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld. 
 
ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van 
de onderzoekslocatie. 
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2 VOORONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het voormalige, het huidige en het toekomstige bodemgebruik besproken. Dit zal leiden 
tot een hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie.  
 
In de NEN 5725 zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Opgemerkt 
wordt dat er sprake kan zijn van een combinatie van meerdere aanleidingen. In dat geval dienen de 
onderzoeksvragen voor elke afzonderlijke aanleiding te worden beantwoord. Voor onderhavig onderzoek is 
de volgende aanleiding / zijn de volgende aanleidingen vastgesteld:   

 
A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.  

 
De onderzoeksvragen, behorende bij de vastgestelde aanleiding, zijn in de navolgende paragrafen in 
tabelvorm aangegeven. Per onderzoeksvraag is, direct onder de betreffende vraag, het antwoord 
opgenomen. 
 

2.1 Algemene bodem- en locatiegegevens 
 
De algemene locatiegegevens en algemene gegevens met betrekking tot de bodem worden als volgt 
samengevat: 
 
Tabel 2.1: Algemene bodem- en locatiegegevens 

1. Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

Locatiegegevens en ligging 

Adres en plaats Julianastraat, Meerstraat, 
Emmastraat en Hofstraat (Goed 
Wonen fase 2) te Hillegom 

Opdrachtgever 

Burgerlijke gemeente Hillegom Kadaster 

Kadastrale gemeente Hillegom Kadaster 

Sectie(s) B Kadaster 

Nummer(s) 4921, 5677 en 6071 (ged.) Kadaster 

Oppervlakte (m2) Circa 8.650 Opdrachtgever 

Gemiddelde hoogte (m1 t.o.v. NAP) +0,9 AHN 

Ligging op kaart Zie bijlage 1 en 2 Kadaster 

2. Bodemopbouw 

Verhardingen Klinkers en onverhard Opdrachtgever 

Antropogene lagen Nee Opdrachtgever 

Dempingen Nee Topotijdreis 

Grondwaterbeheersplan N.v.t. Provincie Zuid-Holland 

Geohydrologie Zie §2.2 Dinoloket 

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 

BKK functieklasse Wonen  Omgevingsdienst West-Holland 

Boomgaardenkaart (periode) N.v.t. Omgevingsdienst West-Holland 

Aandachtsgebied lood N.v.t. Omgevingsdienst West-Holland 

Aandachtsgebied arseen in grondwater N.v.t. Omgevingsdienst West-Holland 

Asbestkansenkaart N.v.t. Omgevingsdienst West-Holland 

Voormalig stortplaats bekend Nee  Provincie Zuid-Holland 

Opslagtanks bekend Nee Omgevingsdienst West-Holland 

Geval van ernstige bodemverontreiniging 
bekend 

Nee  Omgevingsdienst West-Holland 

Bodemdocumenten bekend Ja Bodemloket 
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4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

Voormalig gebruik  Weiland en akkerland  Topotijdreis  

Huidig gebruik Wonen met tuin Google maps 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin Opdrachtgever 

Aard bebouwing Woningen  Opdrachtgever 

Periode bebouwing 1920 / 1935 Bagviewer 

Bedrijventerrein Nee Google maps 

Calamiteiten bekend Nee Omgevingsdienst West-Holland 

Bodembedreigende activiteiten bekend Nee  Omgevingsdienst West-Holland 

Relevante vergunningen beschikbaar Nee Omgevingsdienst West-Holland 

Toepassing asbestverdachte materialen Onbekend Opdrachtgever 

5. Terreinverkenning 

Bijzonderheden  Geen  Locatie-inspectie 22 juli 2019 

 
2.2 Historische kaarten, luchtfoto’s en overig beeldmateriaal 

 
Uit de historische kaarten van topotijdreis blijkt dat de onderzoekslocatie tot circa 1920 in gebruik was als 
weiland en/of akkerland. Vanaf circa 1920 is de locatie in gebruik als wonen met tuin.  

 
2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden diverse 
milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn op enkele locaties een sanering uitgevoerd. 
Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage.   
 
Op basis van de beschikbare informatie worden er op de huidige locatie geen verontreinigingen verwacht in 
de grond en in het grondwater. 
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2.4 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 
 
De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt circa 0,4 m+NAP. De regionale ligging van 
de locatie is opgenomen in bijlage 1.  
 
Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologisch) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINO loket, ingezien. 
 
In onderstaand figuur is het schematisch model (circa 50 meter diepte) van de geologie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. De zwarte verticale lijn snijdt de onderzoekslocatie. 
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2.5 Interpretatie verwachte milieuhygiënische bodemkwaliteit 
 
In de NEN 5725:2017 zijn per generieke aanleiding zoals benoemd in het begin van dit hoofdstuk, diverse 
te beantwoorden onderzoeksvragen geformuleerd. Na het verkrijgen van de gegevens beschreven in 
voorgaande paragrafen dienen in onderhavig onderzoek nog de volgende vragen te worden beantwoord om 
een onderzoekshypothese te vormen: 
 

A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.  
 

- Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 
De onderzoekslocatie beperkt zich tot de locatie zoals weergegeven in bijlage 2 van onderhavige 
locatie. Dit betreft de nieuwbouw locatie met leefomgeving. 
 

- Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het 
heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 
verdachte parameter? 
 
Er zijn geen bronnen aanwezig die aanleiding geven tot het veroorzaken van een 
bodemverontreiniging.  
 

- Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 
De bodem is vooralsnog niet asbestverdacht. De kwaliteitsklasse betreft wonen voor de grond. 
 

- Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten 
en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
 
De verwachte bodemopbouw betreft zand. 
 

- Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
 
Nee, er is geen informatie bekend met betrekking tot beïnvloeding vanuit de omgeving. 
 

- Wordt op de locatie of een deel daarvan (geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, 
waar bevindt deze zich? 
 
Nee. 
 

- Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 
 
Een milieukundig bodemonderzoek is benodigd. Er zijn in het (recente) verleden geen milieukundige 
bodemonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie. 
 

- Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief 
de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en 
verdeling van de verontreinigende stoffen)? 
 
De hypothese betreft “de locatie is onverdacht”. De strategie NEN 5740 ONV-NL wordt gehanteerd. 
In de bovengrond is de mogelijkheid dat bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn (voormalige 
bloembollen- en bloemknollenkwekerij en een bloemenkwekerij). Derhalve wordt de bovengrond 
aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
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2.6 Conclusies met betrekking tot het vooronderzoek 
 
Tabel 2.2: Conclusie en hypothese vooronderzoek 

(Deel)locatie Gehele locatie 

Oppervlakte (m2) 8.650 

Bijzonderheden - 

Conclusie Grond Onverdacht (bovengrond mogelijk bestrijdingsmiddelen i.v.m. voormalig 
gebruik van bloembollen- en bloemknollenkwekerij en een bloemenkwekerij) 

 Grondwater Onverdacht 

Hypothese 

Onderzoeksstrategie 

NEN5740 §5.1 ONV-NL 

 
Indien één of meer geanalyseerde parameters in de grond of het grondwater worden aangetoond in een 
gehalte/concentratie boven de achtergrondwaarde voor grond van de toetsingstabel uit de Regeling 
bodemkwaliteit Bijlage B, tabel 1 (13 december 2007) of streefwaarde voor grondwater uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013, wordt de hypothese verworpen. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 
 
3.1 Opzet veldwerkzaamheden 
 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 
bemonsteren van de grond, het bemonsteren van het grondwater en het zintuiglijk onderzoek van de 
grond(water)monsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002 
(Versie februari 2018).  
 
De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m bemonsterd.  De 
situering van de boorpunten en de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn 
opgenomen in bijlage 3.   

 
3.2 Resultaten veldonderzoek 

Tabel 3.1: verrichte veldwerkzaamheden  

Deellocatie Aantal boringen Aantal peilbuizen 

Goed Wonen fase 2 te Hillegom 
(oppervlakte circa 8.650 m2) 

3 x 2,0 m-mv (boringen 03, 05 en 06) 
2 x 1,0 m-mv (boringen 04 en 04A) 
13 x 0,5 m-mv (boringen 07 t/m 19) 

2 x 2,5 m-mv (boringen 01 en 02, filterstelling 1,50-
2,50 m-mv 

 
Tabel 3.2: peilbuisgegevens  

Watermonster Filterdiepte 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 1,50 - 2,50 1,20 7,4 618 124 

02 1,50 - 2,50 0,97 6,8 592 102 

EC:   elektrisch geleidingsvermogen 
pH:   zuurgraad 
Temp.: temperatuur 
NTU:    Nephelometric Turbidity Unit 
 

Troebelheid is een kwalitatieve meting die een waarde geeft over de helderheid van water tussen 1 en 10 
NTU is een natuurlijke waarde, hoe hoger hoe troebeler het monster. In het grondwater is een verhoogde 
troebelheid gemeten. 
 

Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan 
organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de index van geen enkele 
organische parameter groter dan 0,5. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een 
verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de 
conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
 

Geen van de overige in het veld gemeten waarden in het grondwater wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden, verwacht kan worden. 
 
De grond bestaat van het maaiveld tot de geboorde diepte van 2,5 m-mv uit zand. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
Tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond zijn geen bodemvreemde en/of op verontreiniging duidende 
kenmerken waargenomen.  

 

 
De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan BodemBasics. De boorwerkzaamheden en het 
plaatsen van de peilbuis zijn uitgevoerd op 22 juli 2019 door de erkende veldwerker van  
BodemBasics  de heer C.A.P. Snoeren. Het grondwater is bemonsterd op 1 augustus 2019 en 
door de heer F. Fleischmann van BodemBasics. In de volgende tabellen zijn de verrichte 
werkzaamheden schematisch weergegeven. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
4.1 Opzet laboratoriumonderzoek 

 
Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses is uitgevoerd door het AS3000 
en RvA- geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. 
 
De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt. 
 
Tabel 4.1: overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters  

Analyse- 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

M01 0,06 – 0,58 01 (6-56)  
03 (6-56)  
04 (8-58)  
04a (8-58)  
08 (6-50)  
13 (6-50)  
14 (6-50) 

Standaard pakket grond incl. lutum en organische stof en OCB 

M02 0,06 – 0,56 06 (6-56)  
15 (8-50)  
16 (8-50)  
17 (8-50)  
18 (6-50)  
19 (6-50) 

Standaard pakket grond incl. lutum en organische stof en OCB 

M03 0,00 – 0,58 

 

02 (6-56)  
05 (8-58)  
07 (6-50)  
09 (8-50)  
10 (8-50)  
11 (0-50)  
12 (6-50) 

Standaard pakket grond incl. lutum en organische stof en OCB 

M04 1,00 – 1,50 01 (100-150)  
02 (100-150)  
03 (100-150)  
05 (100-150)  
06 (100-150) 

Standaard pakket grond incl. lutum en organische stof 

M05 1,50 – 2,50 01 (200-250)  
02 (200-250)  
03 (150-200)  
05 (150-200)  
06 (150-200) 

Standaard pakket grond incl. lutum en organische stof 

01 1,50 – 2,50 Grondwater Standaardpakket grondwater 

02 1,50 – 2,50 Grondwater Standaardpakket grondwater 
Standaard pakket grond: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-

PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180),  som-PAK’s (som van 
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).  

Standaard pakket grondwater: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 
minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (de som van benzeen, tolueen, ethylbenzeen som-
xylenen (som o, m, p,) styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: de som van19 stoffen en 
minerale olie (GC). 

OCB: Organochloorbestrijdingsmiddellen 
 

In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grondmengmonsters en grondwatermonsters opgenomen.   
 

4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader 
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 6.  
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4.3 Toetsingstabellen grond en grondwater 
 
De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met 
bepaalde organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  
 

4.4  Overschrijdingstabellen grond en grondwater 
  
 In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond en het grondwater 

aangegeven. 
 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

BBK monster-conclusie 
(indicatief) 

M01 0,06 – 0,58 - - Altijd toepasbaar 

M02 0,06 – 0,56 Zink [Zn] (0,21) 
Kwik [Hg] (0,01) 
Lood [Pb] (0,18) 
PAK (0,09) 
DDD (0) 
Minerale olie (0,02) 

- Klasse industrie 

M03 0,00 – 0,58 Kwik [Hg] (0) 
Lood [Pb] (0,09) 
PAK (0,04) 
Drins (0) 

- Klasse wonen 

M04 1,00 – 1,50 - - Altijd toepasbaar 

M05 1,50 – 2,50 - - Altijd toepasbaar 

- : geen overschrijdingen 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 

Conclusie: 
In het grondmengmonster M01 (bovengrond) zijn alle geanalyseerde parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. In het grondmengmonster M02 (bovengrond) overschrijden de gehalten zink, kwik, 
lood PAK, DDD en minerale olie de betreffende achtergrondwaarden. In het grondmengmonster M03 
(bovengrond) overschrijden de gehalten kwik, lood, PAK en drins de betreffende achtergrondwaarden. De 
overige geanalyseerde parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. In de 
grondmengmonsters M04 en M05 (ondergrond) zijn alle geanalyseerde parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater 
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
> AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

01 1,50 – 2,50 - - 

02 1,50 – 2,50 - - 

   -            : geen overschrijdingen 
> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 

 
Conclusie: 
In het grondwater van peilbuizen 1 en 2 (filterstelling 1,5 – 2,5 m-mv) worden voor de geanalyseerde 
parameters geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
5.1 Conclusies 

 
Zintuiglijk worden in de boringen geen bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
In het grondmengmonster M01 (bovengrond) zijn alle geanalyseerde parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. In het grondmengmonster M02 (bovengrond) overschrijden de gehalten zink, kwik, 
lood PAK, DDD en minerale olie de betreffende achtergrondwaarden. In het grondmengmonster M03 
(bovengrond) overschrijden de gehalten kwik, lood, PAK en drins de betreffende achtergrondwaarden. De 
overige geanalyseerde parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. In de 
grondmengmonsters M04 en M05 (ondergrond) zijn alle geanalyseerde parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuizen 1 en 2 (filterstelling 1,5 – 2,5 m-mv) worden voor de geanalyseerde 
parameters geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is onverdacht" dient op basis van het licht verhoogde gehalten aan 
zink, kwik, lood PAK, DDD, minerale olie en drins in de bovengrond verworpen te worden.  

 
5.2 Aanbevelingen 

 
De licht verhoogde gehalten zink, kwik, lood PAK, DDD, minerale olie en drins in de bovengrond zijn dermate 
gering dat de resultaten hiervan geen aanleiding geven tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  

De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning 
voor de activiteit Bouwen.  

Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
Besluit bodemkwaliteit.  
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Locatie aanduiding  op topografische ondergrond + foto’s onderzoekslocatie    
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Bijlage 1a: locatie aanduiding op topografische ondergrond 

Onderzoekslocatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoekslocatie : Goed wonen fase 2 te Hillegom 

Projectnummer : ANL19-4411 

   
Bron : Topotijdreis 
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Foto 1 Foto 2 

  

Foto 3 Foto 4 
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Foto 5 Foto 6 

  

Foto 7 Foto 8 
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Foto 9 Foto 10 

  

Foto 11 Foto 12 
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Foto 13  
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BIJLAGE 1b 

Historische kaarten en luchtfoto 
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Historische kaart van 1850 

  

Historische kaart van 1900 
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Historische kaart van 1950 

 

Historische kaart van 1975 
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Historische kaart van 2000 

 

Historische kaart van 2018 
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Luchtfoto verkregen bij Google Maps 

Onderzoekslocatie bevindt zich in gele kader. 
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BIJLAGE 2      

Situatietekening onderzoekslocatie      

  





 

Verkennend bodemonderzoek, Goed Wonen fase 2 te Hillegom, ANL19-4411                                               bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3      

Boorprofielen 



Projectcode: ANL19-4411 Projectnaam: Emmastraat e.o. te Hillegom

Boorprofielen

Boring: 01

X: 100039,34

Y: 478563,41

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

-250

Boring: 02

X: 100046,27

Y: 478496,88

0
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200
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1

2

3

4

5

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

-250

Boring: 03

X: 100011,87

Y: 478519,60

0
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100

150

200

1

2

3

4

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

-200

Boring: 04

X: 100007,02

Y: 478557,65

0

50

100

1

2

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Gestaakt op massieve laag 

-100



Projectcode: ANL19-4411 Projectnaam: Emmastraat e.o. te Hillegom

Boorprofielen

Boring: 04a

X: 100006,19

Y: 478549,46

0

50

100

1

2

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Gestaakt op massieve laag 

-100

Boring: 05

X: 100046,37

Y: 478536,55

0
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3

4

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

-200

Boring: 06

X: 100080,60

Y: 478575,62
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klinker0
-6

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

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Zuigerboor handmatig

-200

Boring: 07

X: 100028,51

Y: 478475,18

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 08

X: 99994,10

Y: 478511,65

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 09

X: 100019,86

Y: 478496,23

0

50

1

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50



Projectcode: ANL19-4411 Projectnaam: Emmastraat e.o. te Hillegom

Boorprofielen

Boring: 10

X: 100034,39

Y: 478516,22

0

50

1

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 11

X: 100034,83

Y: 478527,31

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12

X: 100065,59

Y: 478527,53

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 13

X: 100024,82

Y: 478555,77

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 14

X: 100033,11

Y: 478568,66

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 15

X: 100057,31

Y: 478549,67

0

50

1

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 16

X: 100073,42

Y: 478552,40

0

50

1

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 17

X: 100064,66

Y: 478567,38

0

50

1

klinker0

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 18

X: 100084,48

Y: 478558,18

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 19

X: 100063,66

Y: 478591,46

0

50

1

klinker0
-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50
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BIJLAGE 4 

Analyserapporten 

  



T.a.v. D.D.C.A. Bijl
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 25-Jul-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jul-2019

Emmastraat e.o. te Hillegom

ANL19-4411
2019107555/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmastraat e.o. te Hillegom

1 2 3 4 5

1/3

ANL19-4411

Analysecertificaat

25-Jul-2019/15:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jul-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019107555/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.3% (m/m) 90.4 91.2 81.1 80.5Droge stof

S 1.7% (m/m) ds 1.8 1.7 <0.7 <0.7Organische stof

98.2% (m/m) ds 98.0 98.2 99.1 99.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.0 <2.0 5.2 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 42 28 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.28 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

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

S 5.3mg/kg ds 14 11 5.5 <5.0Koper (Cu)

S 0.054mg/kg ds 0.28 0.14 0.095 <0.050Kwik (Hg)

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

S 5.0mg/kg ds 6.8 5.4 4.2 4.3Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 85 59 26 <10Lood (Pb)

S 27mg/kg ds 110 59 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 7.8 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 24 17 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 14 10 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 56 35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

5

M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6-50) 13 (6-50) 14 (6-50)

M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-50) 19 (6-50)

M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-50) 11 (0-50) 12 (6-50)

M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100-150) 06 (100-150)

M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150-200) 06 (150-200) 10842801

10842800

10842799

10842798

10842797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

M: MCERTS erkend



Emmastraat e.o. te Hillegom

1 2 3 4 5

2/3

ANL19-4411

Analysecertificaat

25-Jul-2019/15:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jul-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019107555/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0017Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds 0.012 0.0056p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.0049 0.0014p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds 0.0061 0.0022p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0031Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0068 0.0029DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0056 0.0021DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.013 0.0063DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg ds 0.025 0.011DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

0.015mg/kg ds 0.036 0.023OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6-50) 13 (6-50) 14 (6-50)

M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-50) 19 (6-50)

M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-50) 11 (0-50) 12 (6-50)

M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100-150) 06 (100-150)

M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150-200) 06 (150-200) 10842801

10842800

10842799

10842798

10842797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

M: MCERTS erkend



Emmastraat e.o. te Hillegom

1 2 3 4 5

3/3

ANL19-4411

Analysecertificaat

25-Jul-2019/15:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jul-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019107555/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.016mg/kg ds 0.037 0.024OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.28 0.17 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.20 0.12 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.055mg/kg ds 1.1 0.56 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.72 0.37 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.70 0.38 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.34 0.21 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.65 0.44 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.43 0.36 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.40 0.30 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.37mg/kg ds 4.8 2.9 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6-50) 13 (6-50) 14 (6-50)

M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-50) 19 (6-50)

M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-50) 11 (0-50) 12 (6-50)

M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100-150) 06 (100-150)

M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150-200) 06 (150-200) 10842801

10842800

10842799

10842798

10842797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019107555/1

Pagina 1/1

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

 10842797 01  6  56 05376320171 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842797 03  6  56 05376323491 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842797 04  8  58 05376318221 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842797 04a  8  58 05376318201 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842797 08  6  50 05376320101 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842797 13  6  50 05376320131 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842797 14  6  50 05376320151 M01 01 (6-56) 03 (6-56) 04 (8-58) 04a (8-58) 08 (6

 10842798 16  8  50 05376320211 M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-

 10842798 17  8  50 05376318211 M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-

 10842798 18  6  50 05376323381 M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-

 10842798 19  6  50 05376320111 M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-

 10842798 06  6  56 05376318181 M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-

 10842798 15  8  50 05376320261 M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-

 10842799 02  6  56 05376320121 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842799 05  8  58 05376318351 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842799 07  6  50 05376320141 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842799 09  8  50 05376320231 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842799 10  8  50 05376320201 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842799 11  0  50 05376320181 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842799 12  6  50 05376323451 M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-

 10842800 01  100  150 05376320163 M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100

 10842800 02  100  150 05376320223 M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100

 10842800 03  100  150 05376318163 M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100

 10842800 05  100  150 05376318283 M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100

 10842800 06  100  150 05376318233 M04 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (100-150) 05 (100

 10842801 01  200  250 05376318255 M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150

 10842801 02  200  250 05376319605 M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150

 10842801 03  150  200 05376318174 M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150

 10842801 05  150  200 05376318344 M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150

 10842801 06  150  200 05376318304 M05 01 (200-250) 02 (200-250) 03 (150-200) 05 (150
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019107555/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019107555/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10842798
Certificate no.: 2019107555
Sample description.: M02 06 (6-56) 15 (8-50) 16 (8-50) 17 (8-50) 18 (6-
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10842799
Certificate no.: 2019107555
Sample description.: M03 02 (6-56) 05 (8-58) 07 (6-50) 09 (8-50) 10 (8-
 V
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T.a.v. B. Lijmbach
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 06-Aug-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Aug-2019

Emmastraat e.o. te Hillegom

ANL19-4411
2019112049/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmastraat e.o. te Hillegom

1 2

Nick Fleischmann 1/2

ANL19-4411

Analysecertificaat

06-Aug-2019/09:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Aug-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Water (AS3000)

2019112049/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <20µg/L <20Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 6.8µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 4.9µg/L 2.7Molybdeen (Mo)

S 11µg/L 4.3Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

01-1-1 01 (150-250)

02-1-1 02 (150-250) 10856155

10856154

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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31-Jul-2019



Emmastraat e.o. te Hillegom

1 2

Nick Fleischmann 2/2

ANL19-4411

Analysecertificaat

06-Aug-2019/09:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Aug-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Water (AS3000)

2019112049/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

01-1-1 01 (150-250)

02-1-1 02 (150-250) 10856155

10856154
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AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
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Nr.

RvA L010
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S: AS SIKB erkende verrichting
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V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2019

31-Jul-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019112049/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10856154 01  150  250 068506955106850695512 01-1-1 01 (150-250)

 10856154 01  150  250 08050804800805080480X 01-1-1 01 (150-250)

 10856154 01  150  250 068506955306850695534 01-1-1 01 (150-250)

 10856155 02  150  250 06850695300685069530% 02-1-1 02 (150-250)

 10856155 02  150  250 068506955406850695545 02-1-1 02 (150-250)

 10856155 02  150  250 08050805440805080544Y 02-1-1 02 (150-250)
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019112049/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Verkennend bodemonderzoek, Goed Wonen fase 2 te Hillegom, ANL19-4411                                               bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 

Toetsingstabellen grond en grondwater 

  



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M01 M02 M03 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen     

Certificaatcode   2019107555 2019107555 2019107555 

Boring(en)   01, 03, 04, 04a, 08, 13, 14 06, 15, 16, 17, 18, 19 02, 05, 07, 09, 10, 11, 12 

Traject (m -mv)   0,06 - 0,58 0,06 - 0,56 0,00 - 0,58 

Humus % ds 1,70 1,80 1,70 

Lutum % ds 2,00 2,00 2,00 

Datum van toetsing  26-7-2019 26-7-2019 26-7-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  5 15 -0,31  6,8 19,8 -0,23  5,4 15,8 -0,3 

Koper  mg/kg ds  5,3 11,0 -0,19  14 29 -0,07  11 23 -0,11 

Zink  mg/kg ds  27 64 -0,13  110 261 0,21  59 140 0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,28 0,48 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  42 163 (6)  28 109 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,054 0,078 -0  0,28 0,40 0,01  0,14 0,20 0 

Lood  mg/kg ds  21 33 -0,04  85 134 0,18  59 93 0,09 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,2 0,2  0,12 0,12 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,28 0,28  0,17 0,17 

Fluorantheen mg/kg ds  0,055 0,055  1,1 1,1  0,56 0,56 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,7 0,7  0,38 0,38 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,72 0,72  0,37 0,37 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,65 0,65  0,44 0,44 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,34 0,34  0,21 0,21 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,4 0,4  0,3 0,3 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,43 0,43  0,36 0,36 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,37 -0,03   4,90 0,09   2,90 0,04 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6)  <0,002 <0,007 (6) 

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0042   0,025   0,011  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,013   0,0063  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0068   0,0029  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0056   0,0021  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,015   0,036   0,023  

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,016   0,037   0,024  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0 

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,004 (6) 

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0070 0   <0,0070 0   <0,0070 0 

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  0,0017 0,0085 

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

DDE (som) mg/kg ds   <0,0070 -0,04   0,028 -0,03   0,011 -0,04 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0049 0,0245  0,0014 0,0070 

DDD (som) mg/kg ds   <0,0070 -0   0,034 0   0,015 -0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0061 0,0305  0,0022 0,0110 



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

Grondmonster   M01 M02 M03 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen     

Certificaatcode   2019107555 2019107555 2019107555 

Boring(en)   01, 03, 04, 04a, 08, 13, 14 06, 15, 16, 17, 18, 19 02, 05, 07, 09, 10, 11, 12 

Traject (m -mv)   0,06 - 0,58 0,06 - 0,56 0,00 - 0,58 

Humus % ds 1,70 1,80 1,70 

Lutum % ds 2,00 2,00 2,00 

Datum van toetsing  26-7-2019 26-7-2019 26-7-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

DDT (som) mg/kg ds   <0,0070 -0,13   0,064 -0,09   0,032 -0,11 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,012 0,060  0,0056 0,0280 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0  <0,001 <0,004 0 

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,004 (6)  <0,001 0,004 (6) 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0070 0   <0,0070 0   <0,0070 0 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,011 -0   <0,011 -0   0,016 0 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   <0,074   0,18   0,11 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,004 -0  <0,001 <0,004 -0  <0,001 <0,004 -0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,2   98   98,2  

Droge stof % m/m  93,3 93,3 (6)  90,4 90,4 (6)  91,2 91,2 (6) 

Lutum %  <2   2   <2  

Organische stof (humus) %  1,7   1,8   1,7  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  56 280 0,02  35 175 -0 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  7,8 39,0 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  24 120 (6)  17 85 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  14 70 (6)  10 50 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

 
  



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M04 M05 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen    

Certificaatcode   2019107555 2019107555 

Boring(en)   01, 02, 03, 05, 06 01, 02, 03, 05, 06 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 1,50 - 2,50 

Humus % ds 0,70 0,70 

Lutum % ds 5,20 2,00 

Datum van toetsing  26-7-2019 26-7-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <7 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  4,2 9,7 -0,39  4,3 12,5 -0,35 

Koper  mg/kg ds  5,5 10,2 -0,2  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <39 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,095 0,130 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  26 39 -0,02  <10 <11 -0,08 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

    

BESTRIJDINGSMIDDELEN    

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds   

Endosulfansulfaat mg/kg ds   

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds   

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds   

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds   

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds   

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds   

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds   

Hexachloorbutadieen mg/kg ds   

alfa-HCH mg/kg ds   

beta-HCH mg/kg ds   

gamma-HCH mg/kg ds   

delta-HCH mg/kg ds   

Isodrin mg/kg ds   

Telodrin mg/kg ds   

Heptachloor mg/kg ds   

Heptachloorepoxide mg/kg ds   

Aldrin mg/kg ds   

Dieldrin mg/kg ds   

Endrin mg/kg ds   

DDE (som) mg/kg ds   

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds   

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds   

DDD (som) mg/kg ds   

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds   



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

Grondmonster   M04 M05 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen    

Certificaatcode   2019107555 2019107555 

Boring(en)   01, 02, 03, 05, 06 01, 02, 03, 05, 06 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 1,50 - 2,50 

Humus % ds 0,70 0,70 

Lutum % ds 5,20 2,00 

Datum van toetsing  26-7-2019 26-7-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds   

DDT (som) mg/kg ds   

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds   

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds   

alfa-Endosulfan mg/kg ds   

beta-Endosulfan mg/kg ds   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   

cis-Chloordaan mg/kg ds   

trans-Chloordaan mg/kg ds   

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,1   99,5  

Droge stof % m/m  81,1 81,1 (6)  80,5 80,5 (6) 

Lutum %  5,2   <2  

Organische stof (humus) %  <0,7   <0,7  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

 
  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
  



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
  



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 02-1-1 

Datum  31-7-2019 31-7-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  8-8-2019 8-8-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN    

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24 

Nikkel  µg/l  11 11 -0,07  4,3 4,3 -0,18 

Koper  µg/l  6,8 6,8 -0,14  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  4,9 4,9 -0  2,7 2,7 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06  <20 <14 -0,06 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  <10 7(6) 

 
 



 
 

Projectcode: ANL19-4411 

 
  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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BIJLAGE 6 

Toetsingskader 



 

Verkennend bodemonderzoek, Goed Wonen fase 2 te Hillegom, ANL19-4411                                               bijlagen 

BIJLAGE 6:  TOETSINGSKADER 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de volgende richtwaarden: 

-  AW- waarde: Achtergrondwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit; 

- S-waarde: Streefwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
grondwaterkwaliteit; 

-  I- waarde: Interventiewaarde; geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en 
grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt voor 
mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarden is er sprake van een 
ernstige verontreiniging. 

De achtergrondwaarde- en interventiewaarde (AW- en I-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters 
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de 
achtergrondwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard AW-waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch stof van 
10% en een lutumgehalte van 25%). De omgerekende gestandaardiseerd meetwaarden (GSSD) zijn in de 
overschrijdingstabellen van bijlage 5 opgenomen. In de tabellen is een index opgenomen. Deze index is het 
quotiënt tussen de (gestandaardiseerde meetwaarde-achtergrondwaarde) en de (interventiewaarde-
achtergrondwaarde). Een index beneden de 0,5 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder 
de interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde dicht 
bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het 
uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 

Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal 
(VROM 10) geen bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de I- waarde voor PAK 40 mg/kg 
droge stof blijft en de AW-waarde voor PAK 1,5 mg/kg droge stof blijft (staatscourant 20, december 2007).  

Voor het grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. 
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Vooronderzoek 

 



Goed Wonen Fase 2 te Hillegom
Omgevingsrapportage
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Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische kwaliteit van grond van het door U
opgevraagde perceel.

 

Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat
gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische
bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland aanwezige
gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u
aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de 
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen
informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

 

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via email

bip@odwh.nl
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Locatie: Meerlaan 91 te Hillegom

Locatie
Adres Meerlaan 91 2181BL HILLEGOM

Locatiecode AA053400024

Locatienaam Meerlaan 91 te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053400044

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Urgent, start san voor 2015

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Urgent, start sanering voor 2015

Status besluiten Urgent, start sanering voor 2015 Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-10-1990 Indicatief onderzoek
Indicatief
Onderzoek

Tebodin 2019050885
DIV
MDWH

oliegehalten in het grondmonster uit de directe omgeving van het
pompeiland en in grondw zijn van dien aard dat nader onderzoek
aanbevolen wordt. sterk verhoogde gehalten aan min olie en vluchtige
aromaten

31-12-1990
Orienterend
bodemonderzoek

MEERLAAN 91 Tebodin

01-01-1999 Nader onderzoek
Nader
onderzoek

ZVS
Eemnes
BV

2019034093
DIV
MDWH

vermoedelijk actuele risico's. advies: saneren op korte termijn om
verspreiding te voorkomen; voorafgaand aan sanering een historisch
onderzoek naar bron pak-achtige verbindingen. anderzijds boringen
stroomopwaarts van de verontr.

12-02-1999 Nader onderzoek
Aanvullend
Onderzoek

ZVS
Eemnes
BV

2019034098
DIV
MDWH

separate analyse n.a.v. resultaten no. gehaltes aan min.olie worden niet
door humuszuren maar door pak's veroorzaakt. ondergrond is matig/sterk
verontr. ernst en omvang onbekend. advies: no achterwege laten en direct
een san.plan.

31-12-1999 Nader onderzoek MEERLAAN 91

01-06-2000 Saneringsplan Saneringsplan
ZVS
Eemnes
BV

2019056635
DIV
MDWH

3 ondergrondse tanks worden gelijktijdig met de sanering verwijderd.
min.olie verontr. wordt gesaneerd dmv ontgraving. 225 m3 grond wordt
afgevoerd, tevens grondwatersanering.

01-03-2002 Sanerings evaluatie
Evaluatie
sanering

Back
Milieu

2019056637
DIV
MDWH

drie tanks zijn verwijderd, geen bodem verontr. aangetroffen.
bodemverontr. tot het riool zijn verwijderd. vanaf ht riool tichting de
openbare weg is restverontr. in grond en gw achtergebleven;dient nog
gesaneerd te worden

17-02-2003 Sanerings evaluatie Meerlaan 91
ZVS
Eemnes
BV

Door de aanvullende grondwatersanering is een verbetering in de
grondwaterkwaliteit opgetreden , saneren to onder de s-waarden voor mo
en aromaten gehaald, de ontrekking is beeindigd.

18-02-2003 Sanerings evaluatie MEERLAAN 91
ZVS
Eemnes
BV

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 9999 9999 Nee

benzine-service-station 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 100 150

Grondwater I 100 200

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

06-04-2000 besch. urg start san voor 2015 2000/2381 Definitief

10-10-2000 Instemmen met SP 2000/9949 Definitief

17-06-2002 Instemmen interimrapport SE 2002/2990 Definitief

27-03-2003 Instemmen uitgevoerde sanering 2003/2506 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) Geen Nazorg 01-01-2015

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

27-03-2003 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerstraat 77 te Hillegom

Locatie
Adres Meerstraat 77 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400106

Locatienaam Meerstraat 77 te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409109

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

21-07-1997 BOOT Meerstraat 77 Arnicon
DIV
MDWH

grond en gw wordt tot streefwaarde gesaneerd; erfoverschrijdende verontr. verticaal
afgeschermd met hdpe-folie; na saneren wordt een evaluatierapport opgesteld.

26-08-1997 BOOT Tankonderzoek
MIlieutec
B.V

2019034373
DIV
MDWH

19-09-1997 BOOT Meerstraat 77 Milieutec
DIV
MDWH

Tank verwijderd. Verontreiniging aangetroffen. 12,60 ton verontreinigde grond
afgevoerd.

23-09-1997 BOOT Tankonderzoek Arnicon 2019030491
DIV
MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 1997 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wethouder Balverskade/Pr. Hendrikstraat (openbare weg)

Locatie
Adres HILLEGOM

Locatiecode AA053400224

Locatienaam Wethouder Balverskade/Pr. Hendrikstraat (openbare weg)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409208

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

17-05-1993
Verkennend
onderzoek NVN
5740

NIET IN ARCHIEF
(Weth. Balverskade)

Heidemij
DIV
MDWH

geen aanleiding nader onderzoek bg:pak10,olie,eox>a og:-
gw:hg,zn,ebenz,tol,xyl>a

01-10-1993
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Weth. Balverskade/Pr.
Hendrikstraat (ope

Heidemij 2015063011
DIV
MDWH

grond is plaatselijk licht tot matig verontr. met mo,eox,en pak, gw is licht
verontr. met hg, xyl, en mo; de geringe verontr. geen belemmering
vormen voor de geplande woningbouw.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Prinses Marijkestraat 2-2a

Locatie
Adres Prinses Marijkestraat 2 2181RP HILLEGOM

Locatiecode AA053400229

Locatienaam Prinses Marijkestraat 2-2a

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409212

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-11-1988
Verkennend
onderzoek NVN 5740

Prinses
Marijkestraat
2-2a

Tauw
DIV
MDWH

grond is matig verontr. met PAK

31-05-1989 Indicatief onderzoek
Prinses
Marijkestraat
2-2a

Reinders
DIV
MDWH

geen noodzaak tot nader onderzoek. bij bouw moeten puin en
funderingsresten en koolas verwijderd worden g:as>c cu,pb,zn>b
gw:zn,cu,tol,xyl>a

14-06-1989 Nader onderzoek
Prinses
Marijkestraat
2-2a

Reus en
Leeuwenkamp

DIV
MDWH

in grond koolas aanwezig. hier moet iets mee gebeuren. grond kan
afgevoerd worden of koolas kan geisoleerd worden.

18-04-1990 Saneringsplan
Prinses
Marijkestraat
2-2a

Reus en
Leeuwenkamp

DIV
MDWH

27-12-1990 Sanerings evaluatie
Prinses
Marijkestraat
2-2a

Reus en
Leeuwenkamp

DIV
MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

ophooglaag met kolengruis en/of sintels 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wethouder Balverskade 4-6

Locatie
Adres Balverskade 4 -6 2181AM Hillegom

Locatiecode AA053400262

Locatienaam Wethouder Balverskade 4-6

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053400041

Status
Vervolg WBB Uitvoeren evaluatie Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-11-1999
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Wethouder
Balverskade 4-6

Van
Dijk

milieuhygienisch gezien bezwaar uitbreiding; deelsanering aanbevolen; bg:
pak10>i, olie( veroorzaakt door pak-verbindingen)>s; og: pak10>s; gw:
cr(natuurlijk)>s

30-11-1999 Saneringsplan
Wethouder
Balverskade 4-6

Van
Dijk

deelsanering; multifunctioneel saneren; geen actuele humane of
verspreidingsrisico's aanw; nazorg niet noodz

31-12-1999
Orienterend
bodemonderzoek

Wethouder
Balverskade 4-6

31-12-1999 Saneringsplan
Wethouder
Balverskade 4-6

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

houten emballage-industrie 1964 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 340 170

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

09-02-2000 besch. ernstig, niet urgent 183588 Definitief

04-09-2007 Aanv. info gewenst /opschorten PZH-2007-399548 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie)

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

01-01-1980
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Locatie: Jonkheer Mockkade eo te Hillegom

Locatie
Adres Balverskade mockkade Hillegom

Locatiecode AA053400266

Locatienaam Jonkheer Mockkade eo te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053400007

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-07-1987 Indicatief onderzoek
Prins Hendrikstraat
(vml Slachthuis)

Tauw ST-5523
nader onderzoek noodzakelijk pak en olie
grond(benzinegeur,puin,koolresten,teerplakken,kadavergeur):olie>c
pak>b eocl>d(0.2) gw:as,benz,tol,ebenz,xyl,naf,olie>a

01-12-1987 Nader onderzoek
Prins Hendrikstraat
(vml Slachthuis)

Tauw ST-5523

n.o. noodzakelijk, gw sanering aanbevolen.
bg(benzine-,kadaver-,teergeur,koolresten): pak>b
og(olie-,kadaver-,riool-,teergeur,-plakken):pak,olie>c
slib(oliefilm,-geur):olie>c pak,hg,pb,zn>b eox>d (8.2)gw:olie>c
zn>b aromaten>a

31-12-1987
Orienterend
bodemonderzoek

Jonkheer Mockkade eo Tauw

01-04-1988 Indicatief onderzoek
Jonkheer Mockkade
(oude zwembad)

Tauw ST-7197

31-12-1988 Indicatief onderzoek Jonkheer Mockkade eo

01-02-1989 Nader onderzoek
Jonkheer Mockkade
(oude zwembad)

Tauw ST-7197

12-04-1991 Nader onderzoek
Jonkheer Mockkade
(oude zwembad)

Wareco ST-7197

01-05-1991 Nader onderzoek
Jonkheer Mockkade
e.o.

Heidemij

op basis van result. 2e fase onderzoek worden aanbevelingen
gedaan over noodzaak en aard saneringsmaatregelen bg:-
og(kader-,teerlucht):pak>c olie>b as,cr,cu,pb,zn>a gw:pak,olie>a
eox>d (2.2)

01-08-1991 Nader onderzoek
Jonkheer Mockkade
e.o.

Heidemij

01-08-1991
Orienterend
bodemonderzoek

Gedempte haven Heidemij

01-07-1992 Nader onderzoek
Jonkheer Mockkade
e.o.

Heidemij

01-07-1992 Nader onderzoek
Jonkheer Mockkade
e.o.

Heidemij
grond in het dempingsmateriaal is sterk tot matig verontr. met pak
en mo, gw is plaatselijk matig tot sterk verontr. met pak , aromaten
en zware metalen, sanerende maatregelen zijn niet urgent

01-07-1992 Nader onderzoek
Prins Hendrikstraat
(vml Slachthuis)

Heidemij ST-5139
sanering noodzakelijk. risico's:direct contact met pak, permeatie
waterleidingen door olie en pak, uitdamping in ongeventileerde
ruimten, sanering in 1995 is afgerond

01-03-1995 Sanerings onderzoek
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

19-05-1995 Saneringsplan
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

01-03-1996 Sanerings evaluatie
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

14-08-1996 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage 2019032499
DIV
MDWH

22-11-1996 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032413
DIV
MDWH

resultaten van pak en olie alsmede grondwaterstanden worden in
dit rapport vermeld.

31-01-1997 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032422
DIV
MDWH
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07-04-1997 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032433
DIV
MDWH

01-06-1997 Nader onderzoek Gedempte haven IDDS

01-06-1997 Sanerings onderzoek Gedempte haven IDDS

01-06-1997 Saneringsplan
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS
verontr. verspreiden zich nagenoeg niet, klasse 4. sanering:ibc-
variant bg:pak>i olie>t og:olie,pak>s gw:pb>i as, drins>t
cd,cr,cu,ni,zn,benz,tol,xyl,naf,olie,pak>s

30-06-1997 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032501
DIV
MDWH

29-08-1997 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032436
DIV
MDWH

13-11-1997 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032444
DIV
MDWH

02-06-1998 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032456
DIV
MDWH

27-08-1998 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032485
DIV
MDWH

29-12-1998 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032460
DIV
MDWH

23-02-1999 Indicatief onderzoek
Jonkheer Mockkade
e.o.

Tukkers grond als categorie 1 secundaire grondstof kan worden toegepast,

08-03-1999 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032465
DIV
MDWH

17-05-1999 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032471
DIV
MDWH

30-06-1999 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032474
DIV
MDWH

17-11-1999 Monitoringsrapportage Monitoringsrapportage IDDS 2019032489
DIV
MDWH

07-06-2001 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

25-07-2001 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

01-11-2001 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS melding gemaakt van monitoring, beschikking 21 maart 2001

16-01-2002 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

18-04-2002 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

26-07-2002 Monitoringsrapportage
Aanvullede
meetronde 5

IDDS

27-03-2003 Monitoringsrapportage Meetronde 6 IDDS

24-04-2004 Monitoringsrapportage Jonkheer Mockkade IDDS

29-04-2004 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade
e.o.

IDDS

29-09-2005 Monitoringsrapportage Jonkheer Mockkade eo
Gemeente
Hillegom

31-08-2007 Monitoringsrapportage Jonkheer Mockkade eo IDDS

30-06-2008 Monitoringsrapportage Jonkheer Mockkade eo IDDS

21-03-2011 Monitoringsrapportage Jonkheer Mockkade eo IDDS

07-05-2015 Monitoringsrapportage Jonkheer Mockkade eo 2015011315

03-01-2019 Monitoringsrapportage
Jonkheer Mockkade te
Hillegom

IDDS BV 2019018838
DIV
MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzinepompinstallatie 1928 1998 Nee

brandweerkazerne 1928 1998 Nee

slachthuis 1928 1998 Nee
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transportbedrijf 1928 1998 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I

Grondwater

Waterbodem

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

24-07-1995 Instemmen met SP 101349 Definitief

11-02-1999 Instemmen uitgevoerde sanering 166250 Definitief

21-03-2001 besch. ernstig, niet urgent 2001/1572 Definitief

16-12-2002 Monitoring grondwater DGWM/2002/7224 Definitief

01-12-2003 Monitoring grondwater DGWM/2003/6124 Definitief

02-10-2004 Monitoring grondwater DGWM/2004/7140 Definitief

16-09-2008 Monitoring grondwater PZH-2008-785410 Definitief

29-04-2011 Monitoring grondwater PZH-2011-287860097 Definitief

24-06-2015 Monitoring grondwater 2015014536 Definitief

10-04-2019 Instemmen met Monitoringsrapport 2019057638 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Monitoring 01-01-1995

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde Restverontreiniging, monitoring

11-02-1999 Niet van toepassing Restverontreiniging, monitoring

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

11-02-1999 99 I Wbb
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Locatie: Pr. Hendrikstraat

Locatie
Adres Prins Hendrikstraat LOKA 2181AP Hillegom

Locatiecode AA053400272

Locatienaam Pr. Hendrikstraat

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053400042

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Brf (briefrapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-06-1991
Nader
onderzoek

Prins Hendrikstraat Tauw ST-5709
de locatie zal worden afgegraven. bg(puin,houtresten):olie>b
og(oliegeur):olie>c pak10,hg>a gw:xyl,benz>c tol>b ebenz>a

31-12-1991
Nader
onderzoek

Pr. Hendrikstraat Tauw

31-12-1991 Saneringsplan Pr. Hendrikstraat Tauw

31-12-1993 Saneringsplan Pr. Hendrikstraat

09-07-2013
Brf
(briefrapport)

Pr. Hendrikstraat
(Hofzicht 43-45)

IDDS 2013013566
DIV
MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-station 9999 9999 >I Ja

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I

Grondwater I

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

Instemmen interimrapport SE Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Van Meerbeekstraat 39 (vml Hofstraat 49) te Hillegom

Locatie
Adres Van Meerbeekstraat HILLEGOM

Locatiecode AA053400291

Locatienaam Van Meerbeekstraat 39 (vml Hofstraat 49) te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409260

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend OO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

13-09-1994
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek

Van
Dijk

2019041843
DIV
MDWH

zandige onderlaag: sterke verhoging pak advies: onderzochte locatie
betrekken bij sanering vml. slachthuis, danwel een nader onderzoek over
een groter gebied (verontr. waarsch. verband met pak-verontr.
vml.slachthuis).

16-09-1997 BOOT
Van Meerbeekstraat
39 (vml Hofstraat 49)

Van
Eijk

DIV
MDWH

Tijdens vooropname geen tank aangetroffen.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

chemicaliënopslagplaats 1991 8888 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee

fotodrukbedrijf 1991 8888 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee

kolenopslagplaats (berging) 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee

stookolietank (ondergronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Julianalaan te HIllegom

Locatie
Adres Julianastraat HILLEGOM

Locatiecode AA053400310

Locatienaam Julianalaan te HIllegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409276

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Indicatief onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-06-1987
Indicatief
onderzoek

Indicatief
Onderzoek

Heidemij 2019043639
DIV
MDWH

geen belemm. voorgenomen bouw; zintuigelijke verontr. met kolenas of puin
verwijderen; bg: -; og(puin, kolen): pb>b, zn>a; gw: -.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerdorpstraat 51 te Hillegom

Locatie
Adres Meerdorpstraat 51 2181EC Hillegom

Locatiecode AA053400350

Locatienaam Meerdorpstraat 51 te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053400012

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

Indicatief onderzoek
Meerdorpstraat
51

31-12-1988
Orienterend
bodemonderzoek

Meerdorpstraat
51

Tauw

31-12-1990 Nader onderzoek
Meerdorpstraat
51

Tauw

31-12-1992 Nader onderzoek
Meerdorpstraat
51

Tauw

31-12-1992 Saneringsplan
Meerdorpstraat
51

Gemeente
Hillegom

01-03-1993
Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
Onderzoek

Geofox
Lexmond

2019045240
DIV
MDWH

nabij dieselpomp: grond+grondw: min.olie>c-waarde. bij
tankontluchting: min.olie rond b-waarde. nader onderzoek noodzakelijk
om de omvang van de verontr. vast te stellen.

07-06-1996 Nader onderzoek Nader onderzoek
Geofox
Lexmond

2019045244
DIV
MDWH

verontr. aan min.olie bij dieselpomp/ontluchting>25m3. san.noodz.
diffuse pak-verontr. (puingerelateerd) t.p.v. inrit: san.noodz.

02-07-1998 Saneringsplan Saneringsplan
Geofox
Lexmond

2019045246
DIV
MDWH

verontreinigde grond wordt ontgraven. verontreinigd grondwater wordt
onttrokken, gezuiverd en geloosd op het riool.

24-09-1999 Sanerings evaluatie
Evaluatie
sanering

Geofox
Lexmond

2019045250
DIV
MDWH

de sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan. de
grondverontreiniging met pak is niet gesaneerd i.v.m. toekomstige
bouw activiteiten.bg:-;og:-;gw:olie>s.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

auto-onderdelen servicebedrijf 9999 9999 Nee

dieseltank (ondergronds) 1975 9999 Nee

dieseltank (ondergronds) 1992 1992 Nee

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1944 1961 Nee Nee Onbekend Onbekend

transportbedrijf 1944 1961 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 100

Grondwater S

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status
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03-09-1998 besch. ernstig, niet urgent 159134 Definitief

20-11-2000 Instemmen uitgevoerde sanering 2000/3148 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) Registratie 01-01-1999 31-12-1999

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Prins Hendrikstraat 1- 58 / Emmastraat te Hillegom

Locatie
Adres Emmastraat HILLEGOM

Locatiecode AA053400358

Locatienaam Prins Hendrikstraat 1- 58 / Emmastraat te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409315

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

Goed wonen
DIV
MDWH

01-11-1988
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Emmastraat
(Complex 1)

Tauw
DIV
MDWH

grond met PAK matig verontr.

01-02-1991 Nader onderzoek
Emmastraat
(Complex 1)

Tauw
DIV
MDWH

og is matig verontr. met PAK, bij de brandstofpomp grond is licht verontr.
met olie en gw is matig verontr. met benzeen

25-09-1998
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek

Geofox 2019050205
DIV
MDWH

bovengrond: zink en lood matig verhoogd. (puingerelateerd). het uitvoeren
van een nader onderzoek is niet noodzakelijk. de bodem is geschikt voor
'wonen met tuin'.

08-07-2008
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Verkennend
Onderzoek

Van
Dijk

2019050207
DIV
MDWH

bg is licht verontr. men enkele zware metalen en pak, gw is licht verontr. met
xyl en dichlooretheen, geen belemmering voor verlening bouw vergunning

30-11-2009 Sanerings evaluatie
Prins
Hendrikstraat 1 -
58

IDDS 2015020332
DIV
MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1943 1953 Nee Nee Nee Nee

bloemenkwekerij 1937 1980 Nee Nee Nee Nee

brandstoffendetailhandel (vloeibaar) 1939 1969 Nee Nee Nee Nee

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1937 1980 Nee Nee Nee Nee

timmerwerkplaats 1972 9999 Nee Nee Nee Nee

transportbedrijf 1928 1974 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerstraat 77a te Hillegom

Locatie
Adres Meerstraat 77 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400381

Locatienaam Meerstraat 77a te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409332

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

11-11-2002
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Verkennend
Onderzoek

IDDS 2019030494
DIV
MDWH

bg is licht verontr. met hg, pb, zn en mo. og is licht verontr. met cuen pb. gw is
licht verontr. met as en benzeen. geen belemmering voor de bouw en
besemmingswijziging

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

goederenopslagplaats 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerstraat 59-61 te Hillegom

Locatie
Adres Meerstraat 59 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400391

Locatienaam Meerstraat 59-61 te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409340

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

15-07-1993
Verkennend
onderzoek NVN 5740

Verkennend
Onderzoek

Geofox 2019046914
DIV
MDWH

bg>s, bd>1/2 (s+i), og<s, gw>1/2 (s+i). besteming verandering - lood in
beeld te brengen.

27-07-1998 Nader onderzoek Nader onderzoek Geofox 2019046918
DIV
MDWH

plaatselijk sterk verhoogde gehalten lood, mo. de omvang van de
verontreiniging beperkt is ,<25m3, gw geen verhoogde gehalten aan zn,

24-09-1999 Sanerings evaluatie
Evaluatie
sanering

Geofox 2019046945
DIV
MDWH

geconcludeerd wordt op grond van de uitgevoerde werkzaamheiden een
milieuhygienisch aanvaardbaar eindsituatie is bereikt.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (bovengronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie >I Nee

petroleum- of kerosinetank (bovengronds) 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >I Nee

smederij 1900 9999 Nee Ja >I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerlaan, reconstructie riool

Locatie
Adres Meerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400396

Locatienaam Meerlaan, reconstructie riool

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409343

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Indicatief onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

30-07-2004
Indicatief
onderzoek

Meerlaan,
reconstructie riool

DHV
DIV
MDWH

bg is licht verontr. met PAK, caregorie 1-grond, ca. 600 m3 vrij komende grond wordt
hergebruik ter plaatse van Vosse Polder aan de Weerlaan, melding
vrijstellingsregeling toepassing grond als bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Prins Hendrikstraat 1 tot 58

Locatie
Adres Prins Hendrikstraat 1 2181AN HILLEGOM

Locatiecode AA053400442

Locatienaam Prins Hendrikstraat 1 tot 58

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409383

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

30-11-2009 Sanerings evaluatie Prins Hendrikstraat 1 tot 58 IDDS DIV MDWH Voldoende gesaneerd.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie)

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerstraat 79

Locatie
Adres Meerstraat 79 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400524

Locatienaam Meerstraat 79

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409461

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 1999 9999 Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Meerstraat 18-22

Locatie
Adres MEERSTRAAT 18 -22 2181BR HILLEGOM

Locatiecode AA053400610

Locatienaam Meerstraat 18-22

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

ZH053409026

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

26-05-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Meerstraat 18-22 Ibozo

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare) 1935 1970 Nee Ja Nee Onbekend

transportbedrijf 1929 1931 Nee Ja Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

28-09-2007 Aanv. info gewenst /opschorten PZH-2007-465839 Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: WALKERS P H; Hofstraat 26

Locatie
Adres Hofstraat 26 2181AX HILLEGOM

Locatiecode AA053400882

Locatienaam HBB: WALKERS P H; Hofstraat 26

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1947 1950 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: BEUNINGEN VAN & CO; Meerdorpstraat 53

Locatie
Adres Meerdorpstraat 53 2181RB HILLEGOM

Locatiecode AA053400957

Locatienaam HBB: BEUNINGEN VAN & CO; Meerdorpstraat 53

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-station 1984 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

koeriersdienst 1967 1972 Nee Nee Onbekend Onbekend

taxibedrijf 1967 1972 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: BORGER, W.; Meerlaan 60

Locatie
Adres Meerlaan 60 2181BT HILLEGOM

Locatiecode AA053400959

Locatienaam HBB: BORGER, W.; Meerlaan 60

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

metaalconstructiebedrijf 1923 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

smederij 1923 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: SCHOLTE E JR; Meerlaan 62

Locatie
Adres Meerlaan 62 2181BT HILLEGOM

Locatiecode AA053400960

Locatienaam HBB: SCHOLTE E JR; Meerlaan 62

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare) 1942 1971 Nee Nee Onbekend Onbekend

transportbedrijf 1942 1971 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: BUCKENS GEBR; Meerlaan 66

Locatie
Adres Meerlaan 66 2181BT HILLEGOM

Locatiecode AA053400961

Locatienaam HBB: BUCKENS GEBR; Meerlaan 66

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

transportbedrijf 1908 1975 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: GEBIMA, KWEKERIJ; Meerstraat 83

Locatie
Adres Meerstraat 83 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400973

Locatienaam HBB: GEBIMA, KWEKERIJ; Meerstraat 83

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1932 1956 Nee Nee Onbekend Onbekend

schildersbedrijf 1956 1976 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: EL J VAN; Meerstraat 87

Locatie
Adres Meerstraat 87 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400974

Locatienaam HBB: EL J VAN; Meerstraat 87

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1974 1992 Nee Nee Onbekend Onbekend

transportbedrijf 1974 1992 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: SCHIPPER AG; Meerstraat 89

Locatie
Adres Meerstraat 89 2181BK HILLEGOM

Locatiecode AA053400975

Locatienaam HBB: SCHIPPER AG; Meerstraat 89

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1950 1958 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: HEEMSKERK'S TUINBOUWINRICHTING; Meerstraat 26

Locatie
Adres Meerstraat 26 2181BR HILLEGOM

Locatiecode AA053400976

Locatienaam HBB: HEEMSKERK'S TUINBOUWINRICHTING; Meerstraat 26

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloemenkwekerij 1898 1971 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: SALIER EN WINKELAAR FIRMA; Meerstraat 30

Locatie
Adres Meerstraat 30 2181BS HILLEGOM

Locatiecode AA053400977

Locatienaam HBB: SALIER EN WINKELAAR FIRMA; Meerstraat 30

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1948 1954 Nee Nee Onbekend Onbekend

bloemenkwekerij 1948 1966 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: S N R BLOEMBOLLENWARENHUIS; Prins Hendrikstraat 7

Locatie
Adres Prins Hendrikstraat 7 2181AN HILLEGOM

Locatiecode AA053401014

Locatienaam HBB: S N R BLOEMBOLLENWARENHUIS; Prins Hendrikstraat 7

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1959 1982 Nee Nee Onbekend Onbekend

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1959 1982 Nee Nee Onbekend Onbekend

transportbedrijf 1959 1982 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: FLORALIA; Prins Hendrikstraat 15

Locatie
Adres Prins Hendrikstraat 15 2181AN HILLEGOM

Locatiecode AA053401015

Locatienaam HBB: FLORALIA; Prins Hendrikstraat 15

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1948 1952 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: LINDEN PIET VAN DER EN ZN; Prins Hendrikstraat 21

Locatie
Adres Prins Hendrikstraat 21 2181AN HILLEGOM

Locatiecode AA053401016

Locatienaam HBB: LINDEN PIET VAN DER EN ZN; Prins Hendrikstraat 21

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1964 1975 Nee Nee Onbekend Onbekend

bloemenkwekerij 1964 1975 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze
samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland
worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als een
momentopname.

 

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een
bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of
interpretatiefouten zijn gemaakt.

 

De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de
praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit
van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.

 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze
rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit
van het betreffende onderzoek.

 

Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte materiaal mogelijk dat kleine fouten in de
exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland  aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl
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Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake
zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van
(archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het
zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de
werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030
gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang
van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

 

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie
behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een
verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor twordt
per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

 

Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig
moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

 

Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

 

Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en
zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

 

Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In
de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het
bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

 

Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een
evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie
behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

 

Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit
beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging.

 

Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde
sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals
bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

 

Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

 

Toelichting op de gerapporteerde informatie

 

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari
1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
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Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het
bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of
verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag
een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens
de einddatum van de sanering bepaald.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag
Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de
provincie aanwezig zijn.

 

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met
‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de
bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

 

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft
plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

 

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te
nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie
genomen besluiten vermeld.

 

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of
ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te
voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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1. Inleiding 

Met het herstructureringsproject ‘Goed Wonen fase 2’ wenst Woningcorporatie Stek nieuwbouw 

mogelijk te maken in het plangebied gelegen aan de Julianastraat/Emmastraat in de gemeente 

Hillegom. Een wooncomplex van 36 eengezinswoningen uit de jaren ’20 wordt gesloopt en er 

worden 62 nieuwe woningen gebouwd die passen bij het centrumgebied van Hillegom en het 

afgeronde nieuwbouwproject Goed Wonen fase 1.  

 

De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) 

vastgelegde onderzoekszones voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond 

van de Wgh geen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. In dit onderzoek is, vanuit het 

oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt 

vanwege het verkeer op de omliggende 30 km/uur wegen beoordeeld. 

 

Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In 

hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de gebruikte 

gegevens en berekeningsmethode opgenomen. De resultaten zijn in hoofdstuk 4 beschreven en 

het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek worden 

beschreven. 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wet geluidhinder 

Onderzoekszone wegverkeer 

Langs een weg bevindt zich aan weerszijden een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet 

worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd 

dient te worden onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is 

afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk 

gebied). 

 

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze 

definities luiden: 

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de 

bebouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

De nieuwe ontwikkeling wordt niet gerealiseerd binnen een zone zoals benoemd is in de Wet 

geluidhinder. In dit onderzoek is, vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, wel het 

verkeer op de Julianastraat, Emmastraat, Meerstraat en Hofstraat betrokken. De wettelijk 

toegestane snelheid op deze wegen is 30 km/uur.  

 

Normstelling Wet geluidhinder 

In het geval een nieuwe woning wordt gerealiseerd binnen een zone van een weg, dan mag de 

geluidsbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger 

is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te 

kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom (het college van de Hillegom) bevoegd 

tot het vaststellen van hogere waarden.  

In tabel 1 zijn de voorkeurswaarde en de maximale hogere waarde voor nieuwe woningen in 

stedelijk gebied aangegeven. 

 

Tabel 1 : Normstelling wegverkeerslawaai nieuwe woningen Wet geluidhinder. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale hogere waarde 

wegverkeer 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

 

Deze grenswaarden zijn ook toegepast op de 30 km-wegen.  

 

Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst 

afneemt, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens 

artikel 110g Wgh is deze reductie 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h. 

De resultaten van de alle wegen die in dit onderzoek betrokken zijn, zijn daarom gereduceerd 

met 5 dB. 
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2.2. Hogere waarde beleid gemeente Hillegom 

Voor de gemeenten die binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland vallen, 

waaronder Hillegom, is hogere waarden beleid van toepassing. Dit beleid is vastgelegd in het 

rapport ‘Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder’, van 4 maart 2010. 

Kort gezegd is in dit beleidsstuk vastgelegd onder welke voorwaarden kan worden meegewerkt aan 

het vaststellen van een hogere waarde. In onderstaande tekst zijn de algemene en specifieke 

criteria uit dat hogere waarden beleid beschreven. 

 

Algemene voorwaarden 

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.  

 

Specifieke criteria voor vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai  

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:  

1.  woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of 

 bedrijfsgebondenheid, of;  

2.  woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of;  

3.  woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 

 opvullen, of;  

4.  woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;  

5.  nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd 

 worden, of;  

6.  nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen 

 situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen 

 voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan 

 de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten, 

 of;  

7.  geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet 

 geprojecteerde weg voor zover die weg: 

 a.  een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of  

 b.  een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg 

 zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van 

 een andere weg.  

én onder de voorwaarden: 

8.  bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast; 

9.  voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de 

 ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd 

 wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende 

 buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de 

 hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of 

 volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar 

 uitgevoerd.  

10.  bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);  
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11.  dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal 

 één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;  

12.  voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een 

 hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:  

 a.  een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of  

  structuur;  

 b.  een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op 

  bouwplanniveau;  

13.  de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 

 

Op 04-03-2013 is er een herziening uitgekomen van het hogere waarden beleid, waarin staat 

beschreven dat de omschrijving van het begrip geluidzone voor wegverkeerslawaai is verbreed 

en het wetsvoorstel om 30 km/uur wegen zoneringsplichtig te maken is verworpen. In het 

document staat dat 30 km/uur wegen dus niet vallen onder het regime van de Wgh en er dus ook 

geen hogere waarde procedure voor kan worden gevolgd. Dit ontslaat gemeenten echter niet van 

de verplichting om in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidsbelasting van deze 

wegen in de belangenafweging te betrekken.1Deze werkwijze is in dit rapport gevolgd. 

 

2.3. Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een 

binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe woning. 

De geluidbelasting door wegverkeerslawaai mag in verblijfsgebieden (gebruiksgebied of een 

gedeelte daarvan voor het verblijven van personen) niet hoger zijn dan 33 dB, waarbij 20 dB het 

minimum is. 

 
1 Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder - Nieuwe situaties, Omgevingsdienst West-
Holland, 04-03-2020 
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3. Uitgangspunten berekening 

3.1. Wegverkeersgegevens 

Voor de verkeersgegevens van de in dit onderzoek opgenomen wegen is gebruik gemaakt van 

de gegevens die zijn ontvangen van de Omgevingsdienst West-Holland. De Julianastraat, 

Emmastraat en Hofstraat waren niet in dit wegenbestand opgenomen. Om de verkeersintensiteit 

op deze wegen te berekenen is daarom het aantal woningen en andere functies geteld dat zich 

langs deze wegen bevinden en over deze wegen worden ontsloten. Deze aantallen zijn 

vermenigvuldigd met het CROW-kengetal per woning. De verkeersgeneratie van de 40 sociale 

huurappartementen en 17 koopappartementen die zich in het plangebied bevinden is berekend 

op 215 verkeersbewegingen. Dit aantal is evenredig over de Emmastraat en Julianastraat 

verdeeld. De 5 koopwoningen aan de Julianastraat hebben een verkeersgeneratie van 34 

verkeersbewegingen. 

Het appartementencomplex dat gelegen is aan de oostzijde van de Emmastraat heeft een 

ondergrondse parkeergarage die ontsloten wordt op de Meerstraat. 

Voor de verdeling in de dag-, avond-, en nachtperiode en licht-, middelzwaar- en zwaar verkeer 

is uitgegaan van de percentages van de aangrenzende weg de Meerstraat. Het wegdektype en 

de snelheid zijn bepaald met behulp van google streetview. 

 

Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens voor deze wegen is opgenomen in 

bijlage 1.  

 

3.3. Berekeningsmethode 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 

met Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

2012. In het rekenmodel zijn de bronnen (weg), bodemgebieden, gebouwen en toetspunten 

ingevoerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 

2020. Het gehanteerde rekenmodel is weergegeven in bijlage 2 ‘Overzicht rekenmodel’.  

 

Bodemgebieden 

In het rekenmodel kan worden gekozen de akoestisch harde of akoestisch zachte gebieden te 

modelleren. In dit rekenmodel is ervoor gekozen de akoestisch harde gebieden te modelleren. Dit 

betekent dat bijvoorbeeld de wegen en watergangen zijn opgenomen in het rekenmodel. Alle 

overige niet in het model gedefinieerde gebieden zijn akoestisch zacht (absorberend; Bf= 1). 

 

Objecten 

De objecten betreffen de bestaande gebouwen die in het rekenmodel zijn betrokken. De gebouwen 

tussen de geluidsbronnen en de locatie leiden tot afscherming van het geluid. Gebouwen aan de 

overzijde van de weg leiden tot reflectie waardoor de geluidsbelasting op de locatie toeneemt. Voor 

het invoeren van de gebouwen is gebruikt gemaakt van de BAG 3D. Deze is handmatig bewerkt en 

verbeterd. Voor het bouwplan is uitgegaan van de bouwtekening van 1 oktober 2020 van 

Architectenbureau de Haas.  
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Rijlijn 

De verkeersgegevens, zoals opgenomen in bijlage 1, op de onderzochte wegen worden 

gemodelleerd door rijlijnen.  
 

Toetspunten 

De toetspunten zijn gekozen op de te ontwikkelen woningen op de begane grond tot en met de 

tweede verdieping van het plan. De beoordelingspunten zijn gekozen op 1.5, 4.5 en 7,5 meter boven 

het maaiveld. 
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4. Berekeningsresultaten 

Hierna worden de berekeningsresultaten beschreven. In bijlage 3 zijn de berekende 

geluidsbelastingen per weg opgenomen en de cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen 

samen. 

 

Meerstraat 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op het meest noordelijke bouwblok op de gevel die  

langs de Meerstraat is gelegen op alle bouwlagen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De 

geluidsbelasting is maximaal 56 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet 

overschreden. Ook wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden op de zuidoostgevel op de 

eerste en tweede verdieping van de oostelijk gelegen appartementen. Op de noordoostgevel 

wordt de voorkeursgrenswaarde eveneens overschreden op vier van de zes appartementen. 

 

Julianastraat 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt. De 

geluidsbelasting is maximaal 46 dB.  

 

Emmastraat 

Het verkeer op de Emmastraat veroorzaakt een geluidbelasting op de nieuwbouw van maximaal 

42 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. 

 

Hofstraat 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting maximaal 47 dB bedraagt. De 

voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. 

 

Cumulatie 

Op de laatste afbeelding in bijlage 3 is de cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen 

gepresenteerd zonder de correctie van 5 dB ex artikel 110g Wgh. De hoogst berekende 

cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 61 dB aan de zijde van de Meerstraat. 

 

Toetsing aan het hogere waarden beleid 

In het hogere waarden beleid is aangegeven onder welke omstandigheden het bevoegd gezag 

medewerking verleent aan het vaststellen van hogere waarden in het geval de onderzochte 

wegen onderzoeksplichtige wegen zouden zijn. In dit rapport zijn de resultaten voor de 30 km-

wegen getoetst aan dit beleid. De belangrijkste aspecten die in het beleid zijn beschreven 

betreffen de aanwezigheid van een stille gevel, geluidsluwe buitenruimte en het situeren van de 

verblijfsruimten aan de stille gevel vanaf een geluidsbelasting van 53 dB.  

 

Zoals hierboven is beschreven bedraagt de maximaal berekende geluidbelasting voor de 

Meerstraat 56 dB. Omdat de Meerstraat een maximum snelheid van 30 km/uur heeft is het 

aanvragen van hogere waarden niet mogelijk. Wel kan in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening getoetst worden aan het hogere waarden beleid.  

 

Gezien het verblijfskarakter van de Meerstraat is het treffen van geluidreducerende maatregelen, 

in de vorm van een stiller wegdek of schermen, niet reëel. Als ontheffingsgrond kan worden 

aangevoerd dat de nieuwe woningen dienen ter vervanging van bestaande bebouwing. 
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Er wordt geadviseerd met een aanvullende berekening aan te tonen dat de karakteristieke 

geluidwering van de woningen zodanig is dat het geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 

33 dB, bij gesloten ramen en deuren. In deze berekening dient de geluidsbelasting van alle wegen 

samen inclusief het verkeer op de 30 km-wegen als uitgangspunt te worden aangehouden. 
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5. Conclusies 

Met het herstructureringsproject ‘Goed Wonen fase 2’ wenst Woningcorporatie Stek nieuwbouw 

mogelijk te maken in het plangebied gelegen aan de Julianastraat/Emmastraat in de gemeente 

Hillegom. Een wooncomplex van 36 eengezinswoningen uit de jaren ’20 wordt gesloopt en er 

worden 62 nieuwe woningen gebouwd die passen bij het centrumgebied van Hillegom en het 

afgeronde nieuwbouwproject Goed Wonen fase 1.  

 

De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) 

vastgelegde onderzoekszones voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond 

van de Wgh geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is. In dit onderzoek is, vanuit het oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening, wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt vanwege het 

verkeer op de omliggende 30 km/uur wegen beoordeeld. 
 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden door het verkeer op de 

Meerstraat tot een maximale geluidbelasting van 56 dB. Door de overige wegen wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. 

 

De Meerstraat is een 30 km/uur straat, waardoor er geen hogere waarden kunnen worden 

aangevraagd. Omdat het treffen van (aanvullende) bron en overdrachtsmaatregelen niet reëel is, is 

getoetst aan het hogere waarden beleid. Als ontheffingsgrond kan het vervangen van bestaande 

bebouwing worden aangevoerd.  

 

Er wordt geadviseerd met een aanvullende berekening aan te tonen dat de karakteristieke 

geluidwering van de woningen zodanig is dat het geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 

33 dB. 
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Bijlage 1 Overzicht wegverkeersgegevens 





Intensiteit Snelheid Wegdek daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar
1 Julianastraat 192 30 Elementenverharding in keperverband 6,86 94,02 4,10 1,88 3,34 96,96 2,28 0,76 0,55 93,31 4,31 2,37
2 Emmastraat 108 30 Elementenverharding in keperverband 6,86 94,02 4,10 1,88 3,34 96,96 2,28 0,76 0,55 93,31 4,31 2,37
3a Meerstraat 2.475 30 Elementenverharding in keperverband 6,86 94,02 4,10 1,88 3,34 96,96 2,28 0,76 0,55 93,31 4,31 2,37
3b Meerstraat 2.580 30 Elementenverharding in keperverband 6,86 93,90 4,20 1,90 3,34 96,90 2,34 0,76 0,55 93,18 4,42 2,39
4 Hofstraat 354 30 Elementenverharding in keperverband 6,86 94,02 4,10 1,88 3,34 96,96 2,28 0,76 0,55 93,31 4,31 2,37

Weg

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Tabel : Verkeersgegevens akoestisch onderzoek bestemmingsplan Goed Wonen fase 2, gemeente Hillegom



 

 
 

 

 

 

Bijlage 2 Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai 
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Bijlage 2: Overzicht computersimulatiemodel wegverkeerslawaai

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Akoestisch onderzoek oktober 2020 - Wegverkeer] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Bijlage 3 Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai 
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Berekeningsresultaten Meerstraat
Resultaten incl. reductie 5 dB ex art. 110g Wgh
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Berekeningsresultaten Hofstraat
Resultaten incl. reductie 5 dB ex art. 110g Wgh
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Bijlage 8 Bezonningsstudie, 
KuiperCompagnons, 17 juni 2021



Bezonningstudie Goed Wonen II, Hillegom
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Bijlage 9 Aanmeldnotitie MER, 
KuiperCompagnons, 27 januari 2022
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1.  Beschrijving van het project  
 

Net buiten het centrum van Hillegom ligt de herontwikkelingslocatie Goed Wonen. Deze locatie 
bestaat uit een eerste en tweede fase, waarvan de eerste fase in 2011 is opgeleverd. 
Woonstichting Stek, eigenaar van de woningen, wil nu fase twee gaan ontwikkelen.  
 
De ontwikkeling bestaat uit 3 losse bouwvolumes, bestaande uit drie lagen met in totaal 57 
appartementen, en een vijftal grondgebonden woningen aan de Julianastraat. In totaal worden 
er dus maximaal 62 woningen gerealiseerd. 
 
Woningstichting Stek wil graag dat het project bestaat uit een gemengd woningprogramma. In 
de voorkeursoptie is uitgegaan van 40 huurappartementen, 17 koopappartementen en 5 
eengezins- koopwoningen. De appartementen variëren in grootte van 45 tot 100 m2. 
 

 
Afbeelding 1.1: Toekomstige situatie, gezien in Vogelvlucht. (bron: architectenbureau Micha de Haas) 
 

Omdat de voorgenomen ontwikkeling van gestapelde bouw niet volledig past binnen het 
vigerende bestemmingsplan is een nieuw juridisch-planologisch kader benodigd. Hiervoor 
wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  
 

2.  Waarom een vormvrije m.e.r. beoordeling? 
 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van 
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het 
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.-
procedure dient te worden gevolgd.  

 
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen is dit in het Besluit m.e.r. als volgt 
geformuleerd: 

1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. 

 



Aanmeldnotitie m.e.r.beoordeling – Bestemmingsplan ‘Goed Wonen Fase 2’, gemeente Hillegom 

De herontwikkeling voorziet in de realisatie van maximaal 62 woningen. Daarmee blijft de 
omvang ruim onder de drempelwaarden genoemd in onderdeel D11.2. Het plan is daarom niet 
plan m.e.r.- plichtig. 

 
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter indicatieve waarden. Dit 
betekent concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit 
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid 
5 van het Besluit m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  
 
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling of MER noodzakelijk.  
 
Omdat het niet (alleen) de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project, moet de m.e.r.-
beoordeling in de vorm van een aanmeldnotitie worden gegoten. Deze aanmeldnotitie moet 
door de initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente dient op een zo 
vroeg mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) m.e.r.-
beoordeling of MER moet worden opgesteld.  

 

3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 
 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden 
hieronder behandeld.  

 
1. Kenmerken project / activiteit 
De omvang van het project betreft het realiseren van 62 woningen, bestaande uit 57 
appartementen en vijf grondgebonden eensgezinswoningen. De huidige bebouwing wordt 
gesloopt. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en 
100 hectare aaneengesloten gebied.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
Het plangebied is net ten oosten van het centrum van Hillegom gelegen. Ten oosten van het 
plangebied is de eerste fase van Goed Wonen gelegen. Het plangebied wordt globaal begrensd 
door de Julianastraat, de Meerstraat, de Emmastraat en de Hofstraat.  

 
De begrenzing van het projectgebied is weergegeven in afbeelding 3.1. De locatie ligt in het 
bestaand stedelijk gebied van Hillegom en bewerkstelligt een logische herstructurering van 
verouderde woningen naar een hoogwaardig nieuw woongebied.  
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Afbeelding 3.1: begrenzing projectgebied (wit omlijnd) 

 
3. Samenhang met andere activiteiten 
In de huidige situatie zijn 36 sociale huurwoningen aanwezig. Deze zullen worden gesloopt en 
er zullen 40 sociale huurwoningen worden teruggebouwd. Daarnaast worden er 22 
koopwoningen worden toegevoegd. De locatie is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied, 
waardoor sprake is van een intensivering van de bestaande ruimte. Daarmee past het project 
binnen het beleid van de provincie Zuid-Holland en het omgevingskader Ruimte. Derhalve kan 
worden voldaan aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 
 
De raad van de gemeente Hillegom heeft met het vaststellen van de woonvisie gesteld dat 
ingezet moet worden op geschikte woningen voor de inwoners van Hillegom en daarnaast 
kapitaalkrachtige huishoudens aangetrokken moeten worden. Ook moet ingezet worden op het 
behoud van een goedkope sociale huurwoningenvoorraad. Voorliggend plan dat voorziet in een 
gecombineerd programma van huur- en koopwoningen voorziet in deze behoefte. Het project 
Goed Wonen als geheel is regionaal afgestemd. Het project Goed Wonen fase II is het gevolgd 
van het eerder gerealiseerde project Goed Wonen fase I. Energiezuinigheid van de woningen 
is een pré en de nieuwbouw voldoet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. 
 
Er zijn verder geen andere ruimtelijke ontwikkelingen / activiteiten in de omgeving van het 
plangebied.  
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4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde herontwikkeling zijn in het kader van de ruimtelijke onderbouwing meerdere 
omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. De tabel opgenomen als bijlage I bij deze 
notitie geeft een samenvatting van deze afweging. Aspecten waar (mogelijk) nadelige effecten 
optreden zijn hieronder nader uitgewerkt.  
 
Bedrijven en milieuzonering 
De omgeving van het plangebied kan getypeerd worden als rustige woonwijk. In onderstaande 
tabel is een overzicht gemaakt van de bedrijven in de omgeving en de bijbehorende 
richtafstanden.  
 

 
 
In bovenstaande tabel is per bedrijf/activiteit aangegeven wat de bijbehorende milieucategorie 
en richtafstand is. Vervolgens is aangegeven wat de feitelijke afstand van het bedrijf tot het 
plangebied is. Uit deze tabel blijkt dat de geïnventariseerde bedrijven en activiteiten verder van 
het plangebied liggen dan de geldende richtafstand. Voor deze bedrijven en activiteiten kan 
geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen bestaan.  
 
Op het perceel Hofstraat 14 is geen bedrijf bekend. Het perceel is echter bestemd voor bedrijven 
in maximaal categorie 2 en tevens een loodgietersbedrijf. Een loodgietersbedrijf valt onder SBI-
2008: 41, 42, 43.3 ‘ aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²’, milieuvatcategorie 2. 
De richtafstand is 30 meter. Naast de bestemming liggen echter al woonbestemmingen op 
kortere afstand dan de nieuwbouw. Ook dit bedrijf zorgt niet voor belemmeringen voor 
voorgenomen ontwikkeling. 
 
Ecologie 
 
Soortenbescherming 
Door het NWC is een quickscan uitgevoerd in het plangebied. Uit deze quickscan bleek dat er 
in ieder geval nader ecologisch onderzoek zou moeten plaatsvinden met betrekking tot 
huismussen en vleermuizen. 
 
Ten tijde van de quickscan leek het plangebied ongeschikt voor de doelsoort gierzwaluw. In een 
latere fase van het plan bleek deze veronderstelling onjuist te zijn. Er lijken wel degelijk 
gierzwaluwen in het plangebied aanwezig te zijn. Als vervolg van de quickscan is daarom 
besloten om het plangebied te onderzoeken op de soort Huismus, Gierzwaluw en Vleermuis.  
 
Er kan op basis van de resultaten met voldoende zekerheid gesteld worden dat er geen vaste 
verblijfplaats van huismussen aanwezig zijn in de bebouwing in het plangebied. Ook maakt het 
plangebied geen belangrijk onderdeel uit van de functionele leefomgeving van de Huismus, 
omdat deze nauwelijks aanwezig is. In de directe omgeving van het plangebied komt wel 
geschikte functionele leefomgeving voor; hier zijn de dieren wel waargenomen en ook zijn hier 
vaste verblijfplaatsen aanwezig. 
 
Tijdens de inventarisaties zijn meerdere verblijfplaatsen van gierzwaluwen aangetroffen in het 
plangebied. Al deze verblijfplaatsen bevinden zich onder de dakpannen van de zadeldaken van 
de aanwezige bebouwing aan de Julianastraat en de Hofstraat (zuid- en westzijde plangebied). 
De verblijfplaatsen werden voornamelijk onder dakpannen in de hogere delen van de daken 
aangetroffen.  
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Er is tijdens de inventarisaties één vleermuissoort in zeer lage aantallen in het plangebied 
waargenomen; de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Tijdens de inventarisaties 
zijn er geen uit- en/of invliegende vleermuizen waargenomen. Wel zijn tijdens de tellingen, 
verspreid over het plangebied, één tot twee individuen passerend en/of kort foeragerend 
waargenomen. Het gebied heeft echter zoals verwacht geen belangrijke waarde als 
jachtgebied; opgaande vegetatie is nauwelijks aanwezig. Er bevinden zich in de directe 
omgeving van het plangebied voldoende geschiktere foerageergebieden in de vorm van 
lijnvormige opgaande begroeiing en windbeschutte plaatsen langs watergangen. 
 
Voor de uitvoering van de voorgenomen plannen met betrekking tot de soorten Huismus en 
Vleermuis hoeft er geen ontheffing te worden aangevraagd en hoeven er geen maatregelen 
genomen te worden. Voor de soort Gierzwaluw dienen er mitigerende en/of compenserende 
maatregelen getroffen te worden. 
 
Maatregelen t.a.v. de soort Gierzwaluw 
Het is ten eerste van belang dat de werkzaamheden in de minst kwetsbare periode van de 
Gierzwaluw (15 augustus tot en met 15 april) plaatsvinden, wanneer de dieren niet aanwezig 
zijn in de verblijfplaatsen. Ook kunnen de werkzaamheden gefaseerd in ruimte en tijd worden 
uitgevoerd, waardoor er te allen tijde voldoende functionerende verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de aanwezige verblijfplaatsen ongeschikt 
gemaakt te worden, bijvoorbeeld door ze af te sluiten vóór de start van het broedseizoen (half 
april). 
 
Daarnaast moet er een overmaat aan vervangende verblijfplaatsen aangeboden worden. Dat 
betekent dat er per nestplaats die verloren gaat, meerdere nieuwe alternatieve verblijfplaatsen 
gerealiseerd moeten worden (afbeelding 4.1). Hoe meer alternatieve verblijfplaatsen aanwezig 
zijn, hoe groter de kans is dat minimaal één van deze geschikt bevonden wordt. De alternatieve 
verblijfplaatsen moeten bij voorkeur binnen 100 tot 200 meter van de oorspronkelijke 
verblijfplaatsen worden gerealiseerd. Gedacht kan worden aan het realiseren van bijvoorbeeld 
ingemetselde neststenen, nestkasten, en/of speciale dakpannen in de nieuwbouwwoningen. 
Aan welke voorwaarden deze verblijfplaatsen dienen te voldoen is beschreven in het nadere 
onderzoek bijgevoegd als bijlage 3.  
 
Naast deze compenserende en mitigerende maatregelen dient er vanuit de Wet 
natuurbescherming een ontheffing aangevraagd worden. Deze wordt ingediend ten tijde van de 
aanvraag omgevingsvergunning. Voor het verkrijgen van deze ontheffing worden de negatieve 
effecten op de soorten zo beperkt mogelijk gehouden. Met het treffen van de noodzakelijke 
maatregelen ligt het in de lijn der verwachting dat de ontheffing wordt verleend. Niet uitgesloten 
kan worden dat als de ontheffing wordt verleend voorschriften met maatregelen hiervan 
onderdeel uitmaken. De Wet natuurbescherming staat dan ook niet in de weg aan de 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
Gebiedsbescherming 
Rondom het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. De meest nabij gelegen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn Kennemerland-Zuid (circa 3 km afstand), 
Coepelduynen (circa 12 km afstand) en Meijendel & Berkheide (circa 16 km afstand). 
 
De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is op 1 juli 2021 in werking getreden. Via het 
Besluit 
stikstofreductie en natuurverbetering, waarin de stikstofwet verder is uitgewerkt, geldt per 1 juli 
een vrijstelling voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten omdat de emissies tijdelijk en beperkt 
zijn. 
De aanlegfase hoeft niet langer te worden berekend. Een berekening voor de gebruiksfase blijft 
wel nodig. 
 
De gebruiksfase is aan de orde nadat de 62 nieuwe woningen zijn opgeleverd. De woningen 
worden gasloos gebouwd en veroorzaken zelf derhalve geen emissie tijdens het gebruik. De 
emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van en naar de woningen. Uit het 
uitgevoerde stikstofdepositie-onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden 
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gesteld dat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden door het gebruik van de 62 woningen in het plan. Dit betekent dat 
significant negatieve effecten op de instandhouding van die gebieden kunnen worden 
uitgesloten en dat de Wet natuurbescherming niet leidt tot belemmeringen voor de 
ontwikkelingen in dit plan. Ook de provinciaal beschermde gebieden vormen geen belemmering 
voor dit plan. 
 
Geluid (Wet geluidhinder) 
De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) 
vastgelegde onderzoekszones voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond 
van de Wgh geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is. In dit onderzoek is, vanuit het oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening, wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt vanwege het 
verkeer op de omliggende 30 km/uur wegen beoordeeld.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden door het verkeer op 
de Meerstraat tot een maximale geluidbelasting van 56 dB. Door de overige wegen wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.  
 
De Meerstraat is een 30 km/uur straat, waardoor er geen hogere waarden kunnen worden 
aangevraagd. Omdat het treffen van (aanvullende) bron en overdrachtsmaatregelen niet reëel 
is, is getoetst aan het hogere waarden beleid. Als ontheffingsgrond kan het vervangen van 
bestaande bebouwing worden aangevoerd.  
 
De geluidwering van de betreffende gevels zal zodanig uitgevoerd worden dat het geluidniveau 
in de verblijfsgebieden niet meer dan 33 dB zal bedragen. Dit is geborgd in de regels van dit 
bestemmingsplan.  Met deze aanvullende voorwaarde kan een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat voor de toekomstige bewoners worden verkregen. 

 
Luchtkwaliteit 

De ontwikkeling wordt beschouwd als ‘Niet in Betekenende Mate’ bijdragend aan een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. De huidige achtergrondconcentraties zijn daarnaast 

dermate laag dat geen onaanvaardbare situatie ontstaat op het gebied van luchtkwaliteit.  

 

Bodem 

Een vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 is 
uitgevoerd door ABO-milieuconsult. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 20 
boringen verricht. Van deze boringen zijn twee boringen afgewerkt als peilbuis. Zintuigelijk zijn 
in de boringen geen bodemvreemde materialen waargenomen. Zeer licht verhoogde gehalten 
van zink, kwik, lood, PAK DDD en minerale olie zijn van dermate geringe hoeveelheid dat dit 
geen aanleiding geeft tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. 
 
Archeologie 
Door onderzoeksbureau Vestigia is archeologisch vooronderzoek gedaan. In het 
bureauonderzoek is geconcludeerd dat voor het Neolithicum een middelhoge verwachting geldt. 
Voor de eerdere periodes geldt geen archeologische verwachting. Om de archeologische 
verwachting te toetsen, wordt geadviseerd een inventariserend veldonderzoek uit te voeren. 
Om aan de archeologische onderzoeksplicht te voldoen wordt er een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen dat dit onderzoek verricht moet zijn ten tijde van het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 

 

4.  Conclusie 
Uit de tabel in bijlage I blijkt dat er sprake is of kan zijn van nadelige milieueffecten. Deze 
effecten zijn weloverwogen beoordeeld. Waar mogelijk worden maatregelen worden genomen 
om deze effecten te beperken. Er kan worden geconstateerd dat de nadelige effecten te 
reguleren zijn en dat een uitgebreide m.e.r.-beoordeling of het opstellen van een MER in deze 
niet zinvol en/of noodzakelijk is. 
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Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

 

Afweging relevante milieuaspecten 
 

 
Aspect 

 

 
Nu 

 
Straks 

 
Uitwerking 

Archeologie 0 ± Inventariserend veldonderzoek wordt uitgevoerd 
ten behoeve van de vergunningaanvraag.  

Bedrijven en milieuzonering 0 0 De geïnventariseerde bedrijven en activiteiten  
liggen verder van het plangebied af dan de 
geldende richtafstand. Voor deze bedrijven en 
activiteiten kan geconcludeerd worden dat er 
geen belemmeringen bestaan. 

Bodem 0 + Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bodem 
dusdanig geschikt voor de functie wonen en de 
beoogde bestemming. 

Bezonning 0 0 Op de maatgevende dagen wordt in de nieuwe 
situatie voldaan aan zowel de lichte als de zware 
TNO norm. Daarmee is aangetoond dat het 
woon- en leefklimaat in deze maanden met het 
realiseren van het bouwplan niet afneemt in 
vergelijking met de huidige situatie. Het aspect 
schaduwhinder belemmert voorliggend 
bestemmingsplan niet. 

Brandveiligheid + + Voldoet aan de brandvoorschriften Bouwbesluit. 

Cultuurhistorie 0 0 In het plangebied bevinden zich geen 
cultuurhistorische waarden en elementen. Het 
aspect cultuurhistorie vormt daarom geen 
belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 

Duurzaamheid 0 + De initiatiefnemer bekijkt de mogelijkheden om 
duurzaam te bouwen en is voornemens voor het 
programma sociale huurwoningen ‘Nul op de 
Meter’ woningen te realiseren. De marktpartij 
welke de koopwoningen gaat realiseren zal eigen 
duurzaamheidsambities hanteren.  

Ecologie 0 ± Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er enkel 
compenserende en mitigerende maatregelen ten 
aanzien van de soort Gierzwaluw dienen te 
worden getroffen. Ook dient er voor deze soort 
ontheffing te worden verleend. 
Er vindt geen toename plaats van  
stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden. 

Economie 0 + Met de ontwikkeling van de voorgenomen 
woningen wordt deels voorzien in de enorme 
woningbouwopgave. 

Energie 0 + Zie duurzaamheid. 

Externe veiligheid 0 0 In de directe omgeving van het projectgebied zijn 
geen risicobronnen aanwezig. Met de 
voorgenomen ontwikkeling worden ook geen 
nieuwe risicobronnen mogelijk gemaakt.  

Geur 0 0 N.v.t. 

Geluid (Wet geluidhinder) 0 - De nieuwe ontwikkeling wordt niet gerealiseerd 
binnen een zone zoals benoemd is in de Wet 
geluidhinder. Uit onderzoek naar de omliggende 
30 km/u wegen blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden door 
het verkeer op de Meerstraat.  
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De betreffende gevels zullen zodanig uitgevoerd 
worden dat het geluidniveau in de verblijfs-
gebieden niet meer dan 33 dB zal bedragen. Met 
deze aanvullende voorwaarde kan een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de 
toekomstige bewoners worden verkregen. 

Gezondheid 0 0 Zie luchtkwaliteit en groen. 

Groen + + Bij de realisatie van de woningen wordt rekening 
gehouden met het behoud van het bestaande 
groen. 

Klimaatadaptatie 0 0 Zie water. 

Landschap 0 0 N.v.t. 

Licht 0 0 N.v.t. 

Luchtkwaliteit 0 0 De ontwikkeling kan worden aangemerkt als Niet 
In Betekenende Mate. Daarnaast zijn de 
achtergrondconcentraties dermate laag dat er 
sprake is van een aanvaardbare luchtkwaliteit.  

Mobiliteit 0 0 Beperkt aantal extra verkeersbewegingen die 
kunnen worden opgevangen door de huidige 
omliggende infrastructuur. Qua parkeren wordt er 
aangesloten op de gemeentelijke parkeernorm.  

Ondergrond 0 0 Blijft ongewijzigd. 

Ruimtelijke kwaliteit - + Voorgenomen ontwikkeling sluit qua massa en 
bouwstijl aan bij de omliggende bebouwing en is 
op een zorgvuldige manier ingepast in de 
bestaande omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van 
deze locatie wordt vergroot. 

Sociale veiligheid 0 + Met de ontwikkeling worden verouderde 
woningen getransformeerd naar een hoogwaardig 
nieuw woongebied.  

Straling 0 0 N.v.t. 

Trilling 0 0 N.v.t. 

Water 0 + In de huidige situatie is het projectgebied 
grotendeels verhard. In de toekomstige situatie 
blijft dit zo, waardoor watercompensatie niet 
benodigd is. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 
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NOTITIE 
 

  

Betreft Stikstofdepositie-onderzoek Goed Wonen fase 2 

Locatie Hillegom 

Opdrachtgever Woningcorporatie Stek  

Contactpersoon de heer Raymundo Samson  

Werknummer 619.107.90 

Datum 24 januari 2022 

  

Aanleiding 

In opdracht van Woningcorporatie Stek is door KuiperCompagnons een 

stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor het plan Goed Wonen fase 2. Net buiten het centrum 

van Hillegom ligt de herontwikkelingslocatie Goed Wonen. Deze locatie bestaat uit een eerste en 

tweede fase, waarvan de eerste fase in 2011 is opgeleverd.  

 

Woonstichting Stek, eigenaar van de woningen, wil nu fase twee gaan ontwikkelen. Hier worden 

in totaal 62 woningen ontwikkeld. De bestaande 36 woningen worden hiervoor gesloopt. Omdat 

deze ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, wordt een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld. 

 

  
Afbeelding 1: Ligging plangebied Goed Wonen fase 2 
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In deze notitie is de stikstofdepositie in de gebruiksfase voor het gebruik van de nieuwe woningen 

beschouwd. De aanlegfase hoeft niet langer beschouwd te worden. Beoordeeld is of sprake is 

van een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitats gelegen 

binnen Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt eerst het wettelijk kader behandeld, waarna de ligging van 

het plangebied en de uitgangspunten van de berekeningen worden beschreven. Daarna worden 

de berekeningsresultaten gepresenteerd waarna de notitie wordt afgesloten met de conclusies 

van het onderzoek. 

 

Wettelijk kader 

De wettelijke grondslag waarop toetsing van de planontwikkeling noodzakelijk is, betreft de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze toets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden 

toegelaten. 

Meer concreet heeft deze toets de volgende twee doelen: 

1 Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast; 

2 Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten, dan wel een verstoring van soorten niet optreedt. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Indien ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen de Natura 2000-

gebieden geen stikstofdepositie wordt berekend, kunnen negatieve gevolgen in die gebieden 

worden uitgesloten. 

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering  

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is op 1 juli 2021 in werking getreden. Via het Besluit 

stikstofreductie en natuurverbetering, waarin de stikstofwet verder is uitgewerkt, geldt per 1 juli 

een vrijstelling voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten omdat de emissies tijdelijk en beperkt zijn. 

De aanlegfase hoeft niet langer te worden berekend. Een berekening voor de gebruiksfase blijft 

wel nodig.  

 

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Rondom het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. De meest nabij gelegen 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn Kennemerland-Zuid (circa 3 km afstand), 

Coepelduynen (circa 12 km afstand) en Meijendel & Berkheide (circa 16 km afstand). 
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Afbeelding 2: Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

 

Uitgangspunten 

Zoals hierboven beschreven geldt per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de aanlegfase. De 

aanlegfase is dan ook niet berekent. De gebruiksfase is aan de orde nadat de 62 nieuwe 

woningen zijn opgeleverd. In het onderstaande gedeelte worden de uitgangspunten van de de 

gebruiksfase beschreven. 

 

Gebruiksfase 

De woningen worden gasloos gebouwd en veroorzaken zelf derhalve geen emissie tijdens het 

gebruik. De emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van en naar de woningen. 

 

In het (ontwerp)bestemmingsplan “Goed Wonen fase 2” is opgenomen dat de verkeersgeneratie 

130 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Uitgaande van 95% licht verkeer, 3% middelzwaar 

verkeer en 2% zwaar verkeer resulteert dit in 123 personenwagenbewegingen, 4 bewegingen 

van middelzwaar vrachtverkeer en 3 bewegingen van zware vrachtwagens per dag. 

Uitgangspunt is dat 80% van het verkeer via de Hofstraat/Raadhuisstraat, Hoofdstraat en N208 

in zuidelijke richting arriveert en vertrekt en 20% via de Meerstraat en Pr. Marijkestraat in 

noordelijke richting. 

 

Het verkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

In het document van Bij12 ‘Instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator 2020’ van oktober 

2020 is dit als volgt omschreven: 

Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid 

en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 

betrokken weg bevindt.  

 

Op basis van deze omschrijving is het verkeer beschouwd tot kruising van de Hoofdstraat met de 

N208 (richting zuid) respectievelijk de kruising Pr. Marijkestraat met de Valckslootlaan (richting 
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noord). Daarna kan er zeker van worden uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het 

heersende verkeersbeeld en zeker niet meer is toe te rekenen aan de locatie.  

 

Berekeningen 

De resultaten van de berekening van de gebruiksfase zijn in bijlage 1 gepresenteerd. Uit deze 

berekening blijkt dat geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt binnen de Natura 2000-

gebieden. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek is beoordeeld of de gebruiksfase van het gebruik van de 62 nieuwe woningen in 

het plan Goed Wonen fase 2 in Hillegom leidt tot een toename van de stikstofdepositie ter plaatse 

van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden. 

 

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake is 

van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden door 

het gebruik van de 62 woningen in het plan Goed Wonen fase 2. Dit betekent dat significant 

negatieve effecten op de instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de 

Wet natuurbescherming niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit plan. 

 

 

 

KuiperCompagnons  

Projectverantwoordelijke: F. Sinnema 

Behandeld door: ing. K. Jonkers / de heer R. Wegener 

Telefoonnummer: 010-4330099 

 

File: J:\619\107\90\3 Projectresultaat\milieu\stikstof\Notitie 
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Bijlage 1 Aerius-berekening gebruiksfase 

 

 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon KuiperCompagnons

Inrichtingslocatie Meerstraat30,

2181BSHillegom

Activiteit
Omschrijving GoedWonenFase2

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RdXZCwEH5tdK

Datumberekening 24januari2022,13:57

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RdXZCwEH5tdK (24 januari 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6RdXZCwEH5tdK (24 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RdXZCwEH5tdK (24 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RdXZCwEH5tdK (24 januari 2022)



Situatie1,Rekenjaar2022

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RdXZCwEH5tdK (24 januari 2022)

https://www.aerius.nl/


Bijlage 11 Inspraaknota 
voorontwerpbestemmingsplan



Inspraaknota voorontwerpbestemmingsplan ‘Goed Wonen fase 2, Hillegom’ 

Inleiding 

Net buiten het centrum van Hillegom ligt de herontwikkelingslocatie Goed Wonen. De locatie 
bestaat uit kleine, oude woningen die niet meer voldoen aan de wooneisen. Daarnaast is er een 
relatief hoge parkeerdruk, kent het gebied weinig openbare ruimte en bestaat er een gat in het 
bouwblok aan de Julianastraat. Mede om deze redenen is ervoor gekozen het gebied te gaan 
herontwikkelen. 

De herontwikkeling bestaat uit twee fasen, waarvan de eerste fase in 2011 is opgeleverd. 
Woonstichting Stek, eigenaar van de 36 bestaande eengezinswoningen in het plangebied, wil nu 
de tweede fase gaan ontwikkelen. 

Omdat de voorgenomen ontwikkeling van gestapelde bouw niet past binnen het vigerende 
bestemmingsplan, is een nieuw juridisch-planologisch kader benodigd. Het bestemmingplan 
Goed Wonen fase 2 voorziet hierin. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Goed Wonen fase 2, 
Hillegom’ heeft 6 weken voor inspraak ter inzage gelegen van 14 april tot en met 25 mei jl..  

Informatie en participatieavond 

Op 11 mei 2021 was er – vanwege Corona - een digitale participatiebijeenkomst voor de ongeveer 
200 omwonenden van het nieuwbouwproject Goed Wonen fase II. Belangstellenden konden hier 
reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Circa 30 omwonenden hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt.  

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan om advies voorgelegd aan de overlegpartners 
waaronder Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Veiligheidsregio Hollands 
Midden en de Omgevingsdienst West-Holland. Ontvangen opmerkingen zijn verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan. Het advies van de veiligheidsregio is meegenomen in deze 
inspraaknota. 

Inspraakreacties 

In de periode van terinzagelegging is er één inspraakreactie ingediend. De inspraakreactie bevat 
vier bezwaren. Daarnaast is er door de Veiligheidsregio Hollands Midden advies uitgebracht over 
de fysieke veiligheid. Wij geven hierop de volgende reacties:   

Inspraakreactie 1 

Bezwaar Reactie 

Bezwaar 1 richt zich op het niet juist 
uitgevoerd zijn van de bezonningsstudie. 

De strekking van bezwaar 1 klopt. In de 
uitdraai van de bezonningsstudie waren 
enkele afbeeldingen niet juist geëxporteerd. 
De volledige en correcte bezonningsstudie 
zal in het ontwerpbestemmingsplan worden 
opgenomen. Zoals ook in de toelichting van 
het voorontwerpbestemmingsplan is 
opgenomen, is er geen sprake van 
overschrijding van zowel de harde- als zachte 
TNO-norm voor wat betreft schaduwwerking.   



Bezwaar 2 richt zich op de balkons i.c.m. de 
bezonningsstudie. De reactie gaat in op het 
niet meegenomen zijn van de balkons in de 
studie. 

Gebouw A is het gebouw met 
koopappartementen. Voor blok A zijn 
inderdaad geen balkons getekend.  
Hiervoor zijn de woningplattegronden nog niet 
uitgewerkt om ruimte aan de 
aannemer/ontwikkelaar te laten bij het 
bepalen van een marktconcept. 
Om eenheid in het 3D model te hebben, zijn 
de volumes van blok B/C gekopieerd op de 
plek van blok A. Qua bouwvlak en rooilijnen 
hebben ze immers dezelfde afmetingen. 
De balkons van blokken B/C (beide sociale 
huurwoningen) zijn vooral binnen de 
rooilijnen. Uitsluitend 2 balkons aan de 
zuidkant niet. Deze balkons hebben geen 
invloed op de bezonning van andere 
woningen buiten het plangebied.  

Bezwaar 3 richt zich op het beperken van de 
privacy door de geplande nieuwbouw.  

In 2006 heeft de gemeenteraad al besloten 
dat op deze locatie (samen met Goed Wonen 
fase 1) behoefte was aan vernieuwing en 
uitbreiding van het aantal woningen om zo 
het woningaanbod in Hillegom op peil te 
houden. Dit is ook terug te vinden in het 
daarvoor door de gemeente Hillegom 
opgestelde Koersdocument waar de indiener 
naar verwijst. Wij onderschrijven dat ten 
aanzien van de huidige situatie het vrije zicht 
inderdaad ten dele zal worden beperkt. Dit is 
echter inherent aan zgn. inbreiding binnen de 
dorpskern. We zijn daarbij wel verplicht om te 
voldoen aan zowel wettelijke als 
gemeentelijke eisen en rekening te houden 
met de belangen in de omgeving. Daarmee 
wordt gezorgd dat de indieners belangen niet 
onevenredig worden geschaad.  

Bezwaar 4 richt zich op het niet gebruik 
maken van het visgraatparkeerpatroon. 

In het koersdocument is onder meer 
visgraatparkeren genoemd als denkrichting. 
Dit is echter geen ‘harde eis’ geweest van de 
gemeente. Bij het formuleren van deze 
mogelijke invulling was er nog geen 
stedenbouwkundige opzet van het plan. Met 
de afronding van de stedenbouwkundige 
opzet er is, kon het parkeren in de juiste 
samenhang worden georganiseerd.  

In nauw overleg met de gemeente Hillegom 
en de verkeersdeskundigen is er nu gekozen 
voor langsparkeren. Langsparkeren oogt 
vriendelijker in de aanwezige openbare 
ruimte en geeft hier meer ruimte voor groen. 
Visgraatparkeren is daarnaast in deze setting 



inefficiënter qua ruimtegebruik. Ook is in de 
nabije omgeving geen visgraatparkeren 
aangelegd. Het ‘incidenteel’ aanbrengen van 
visgraatparkeren zou derhalve minder goed 
op de omgeving zou aansluiten.    

Advies veiligheidsregio 

Om de kans op incidenten te verkleinen, de 
effecten te beperken en / of de 
zelfredzaamheid van de aanwezigen en het 
optreden van de hulpdiensten te verbeteren, 
heeft de veiligheidsregio het volgende 
geadviseerd: 

• Vanuit de ingediende aanvraag blijkt
niet of voldaan wordt aan de
afmetingen die gesteld worden aan
calamiteitenroutes. Onduidelijk is of
de wegen binnen het plangebied
voldoende breed en belastbaar zijn
voor een brandweervoertuig. In bijlage
1 bij het advies wordt hier nader op
ingegaan.

• De opkomsttijd van de brandweer
naar het plangebied wordt met circa
twee minuten overschreden.
Geadviseerd wordt om deze geringe
overschrijding te accepteren, mede
gezien de realisatie van bouwkundige
en installatietechnische voorzieningen
welke (behoren te) voldoen aan het
nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit.

• De benodigde defensieve
bluswaterwinplaats ligt niet binnen
een afstand van 160 meter vanaf de
opstelplaats. Geadviseerd wordt
alsnog te voorzien in een
bluswaterwinplaats (open water).
Open water is pas als
bluswatervoorziening te gebruiken,
indien het voldoet aan de
voorwaarden zoals beschreven in
bijlage 1 bij het advies.

Niet alle geadviseerde maatregelen kunnen 
worden opgenomen in dit bestemmingsplan, 
maar zijn bedoeld voor andere afdelingen 
binnen de gemeente. De VRHM gaat ervan 
uit dat na de bestuurlijke afweging de 
overgenomen maatregelen bij de juiste 
afdeling(en) van de gemeente bekend 
worden gemaakt. 

In de nadere uitwerking van de plannen en de 
aanvraag om omgevingsvergunning worden 
de aspecten vanuit de veiligheidsregio 
meegenomen. Gecontroleerd zal worden of 
de wegen voldoende breed en belastbaar zijn 
en er zal worden onderzocht of er kan worden 
voorzien in een bluswatervoorziening. Het 
realiseren van open water binnen het 
plangebied lijkt op dit moment geen optie, 
maar wellicht zijn er bij de inrichting van de 
openbare ruimte andere mogelijkheden in het 
realiseren van bluswatervoorzieningen. Bij 
deze uitwerking wordt de betrokkenheid van 
de veiligheidsregio op prijs gesteld.  



Bijlage 12 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, 
Omgevingsdienst West-Holland, 6 augustus 2021



 

 

 

      

 

Wet milieubeheer  

Bestemmingsplan Goed Wonen Fase 2 Emmastraat Hillegom 

Besluit vormvrije m.e.r.- beoordeling (art. 7.19 Wet milieubeheer) 

 

 

 

Inleiding  

 

De gemeente Hillegom is bezig met het bestemmingsplan Goed Wonen Fase 2 aan de Emmastraat te 

Hillegom. Dit bestemmingsplan voorziet in de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van 

57 appartementen en vijf grondgebonden eengezinswoningen. Het plan bestaat in totaal uit  62 

woningen.   

 

Op grond van artikel 7.19, lid 1 Wet milieubeheer dient -in het geval dat het bevoegd gezag eveneens 

degene is die een activiteit, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder b, wil ondernemen- 

het bevoegd gezag  in een zo vroeg mogelijk stadium voor de voorbereiding van het besluit dat 

krachtens het vierde lid van dat artikel is aangewezen, een beslissing te nemen omtrent de vraag of 

vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, een 

milieueffectrapport moet worden gemaakt. Artikel 7.17, tweede tot en met vierde lid, is van 

overeenkomstige toepassing. Hierbij wordt opgemerkt dat lid 2 van dit artikel aangeeft dat onder 

een zo vroeg mogelijk stadium moet worden verstaan het stadium voorafgaand aan de 

terinzagelegging van het ontwerpbesluit. 

 

(Vormvrije) m.e.r.-beoordeling 

Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterreinen (Besluit m.e.r bijlage D.11.2) moet een (vormvrije) m.e.r.-

beoordeling worden uitgevoerd. Het slopen van de huidige bebouwing en de realisatie van 62 

woningen, is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in voornoemd Besluit.  

 

De artikelen 7.19 tot en met 7.20a Wm zijn voor alle genoemde activiteiten van onderdeel D van de 

bijlage bij het Besluit m.e.r. van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of 

boven de D-drempelwaarde betreft.  

 

Voor het opstellen van dit besluit is gebruik gemaakt van de in bijlage III van de Europese m.e.r.-

richtlijn(2011/92/EU), artikel 4, lid 3, bedoelde selectiecriteria.  

  

Datum:  
6 augustus 2021 
 
Ons kenmerk: 
D2021-123105 
 
Zaaknummer  
2021-011200 



1.  Kenmerken van het project  

 De omvang van het project betreft het realiseren van 62 woningen, bestaande uit 57 appartementen 

en vijf grondgebonden eensgezinswoningen. In de huidige situatie zijn 36 sociale huurwoningen 

aanwezig. Deze zullen worden gesloopt en er zullen 40 sociale huurwoningen worden teruggebouwd. 

Daarnaast worden er 22 koopwoningen worden toegevoegd. 

De huidige bestemming van het plangebied is ‘wonen’.  

 

2.  Plaats van het project  

Het plangebied is net ten oosten van het centrum van Hillegom gelegen. Ten oosten van het 

plangebied is de eerste fase van Goed Wonen gelegen. Het plangebied wordt globaal begrensd door 

de Julianastraat, de Meerstraat, de Emmastraat en de Hofstraat. De locatie is gelegen binnen 

bestaand stedelijk gebied, waardoor sprake is van een intensivering van de bestaande ruimte en een 

logische herstructurering van verouderde woningen naar een hoogwaardig nieuw woongebied 

 

3.  Kenmerken van het potentiële effect  

Ten behoeve van het bouwplan is een vormvrije Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling (d.d. 15 juni 

2021, opgesteld door KuiperCompagnons, kenmerk 619.107.90). In hoofdstuk 3 ‘Criteria voor het 

toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling’ wordt per relevant milieuaspect aangegeven wat 

de (mogelijke) effecten zijn van het plan op het (leef) milieu. Kortheidshalve wordt voor de 

beoordeling van de kenmerken van het potentiële effect naar dit hoofdstuk verwezen.  

Uit de beoordeling blijkt dat de realisatie van dit plan niet zal leiden tot belangrijk nadelige gevolgen 

voor het milieu 

 

Besluit 

Wij besluiten: 

 

I. op grond van artikel 7.19 eerste lid, van de Wet milieubeheer dat geen 

milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de activiteit niet leidt tot 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit 

milieueffectrapportage. 

 

 

Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom 

namens dezen, 

 
 

De heer R. Heemskerk  
Portefeuillemanager Omgevingsadvies 



e-mail: kuiper@kuiper.nl

www.kuiper.nl

Van Nelle Ontwerpfabriek

Gebouw Thee 0

Van Nelleweg 3042

3044 BC Rotterdam

T 010 433 00 99 

F 010 404 56 69
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