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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding 
De Vossepolder,  gelegen  in Hillegom,  is  een woonwijk  in  ontwikkeling,  die  via  een  gefaseerde  aanpak  inmiddels 
grotendeels gerealiseerd is. Wat nog resteert is de ontwikkeling van het meest noordelijke deelgebied als afronding 
van de wijk als geheel.   
 
In planologische zin is de eerste aanzet voor de woningbouw gegeven door het bestemmingsplan Vossepolder dat in 
2006 is vastgesteld. Met dat plan werd de hoofdstructuur van de toekomstige woonwijk vastgelegd en een ruime, uit 
te  werken  woonbestemming  vastgelegd.  Nadien  zijn  de  verschillende  deelplannen  die  ontwikkeld  zijn  via 
afzonderlijke uitwerkingsplannen mogelijk gemaakt.   
 
Voor het noordelijke deelgebied van de Vossepolder, ook wel bekend als deelgebied 6,  is nog geen gedetailleerde 
planologische regeling uitgewerkt. De gemeente Hillegom heeft daarom dit bestemmingsplan opgesteld om ook de 
laatste fase van de wijk Vossepolder te kunnen realiseren.   
 
Parallel aan dit bestemmingsplan is door ontwikkelaar BPD ook het definitieve bouwplan uitgewerkt, dat op basis van 
dit  nieuwe  bestemmingsplan  vergund  kan  worden.  De  gemeente  hanteert  hiervoor  de  zogenoemde 
coördinatieregeling, wat  inhoudt dat de omgevingsvergunning niet na vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
aangevraagd,  maar  gelijktijdig.  Dit  betekent  concreet  dat  het  bestemmingsplan  en  de  omgevingsvergunning 
gezamenlijk ter inzage worden gelegd en dat ze ook gezamenlijk worden vastgesteld c.q. verleend.   

1.2    Ligging plangebied 
Het plangebied bestaat uit het meest noordelijke deelgebied van de woonwijk Vossepolder, bekend als deelgebied 6. 
De  rest  van  de  woonwijk  is  reeds  gerealiseerd  of  wordt  nog  gerealiseerd  en  is  om  die  reden  buiten  dit 
bestemmingsplan gelaten. De wijk als geheel wordt omringd door het water van de Weerlanervaart (noordzijde), de 
Ringvaart (oostzijde) en de Vossevaart (zuidzijde). Aan de westzijde wordt de wijk begrensd door de Weerlaan.   
 
De begrenzing van het plangebied wordt globaal weergegeven in figuur 1.1. De Ringvaart als oostelijke plangrens  is 
direct ook de gemeentegrens en provinciegrens.   
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Figuur 1.1. Ligging plangebied 

1.3    Vigerend bestemmingsplan 
Binnen het plangebied zijn meerdere vigerende plannen van toepassing, te weten: 
 bestemmingsplan Vossepolder, vastgesteld 12‐10‐2006; 
 Parapluplan Parkeren, vastgesteld 26‐01‐2020; 
 Parapluplan Wonen, Hillegom, vastgesteld 15‐10‐2020.   
 bestemmingsplan Snippergroen, vastgesteld 28‐01‐2021. 
 
Van bovenstaande plannen is het bestemmingsplan Vossepolder uit 2006 het overkoepelende bestemmingsplan voor 
de gehele woonwijk. Hierin  is de ontwikkeling van het gebied als woonwijk voor het eerst mogelijk gemaakt en  is 
naast de hoofdstructuur een ruime, uit te werken woonbestemming vastgelegd.   
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De overige plannen hebben  ieder betrekking op een groter plangebied en voorzien  in regels rondom een specifiek 
onderwerp, te weten parkeren en wonen. Met het  'Parapluplan Parkeren' zijn parkeereisen vastgelegd parkeren en 
met  het  'Parapluplan  Wonen'  worden  enkele  begrippen  toegevoegd  of  vervangen  aan  het  geldende 
bestemmingsplan  aangezien  er  recent  jurisprudentie  is  ontstaan met  betrekking  tot  hoe  het  begrip wonen  kan 
worden  uitgelegd. Met  het  plan  'Snippergroen'  zijn  verspreid  over  de  gemeente  stukjes  snippergroen  van  een 
passende regeling voorzien waar het gebruik inmiddels gewijzigd was.   

1.4    Planvorm 
Het  voorliggende  bestemmingsplan  betreft  een  gedetailleerd  eindplan  van  deelgebied  6,  wat  inhoudt  dat  de 
bestemmingen zoals Groen, Verkeer, Water en Wonen gedetailleerd zijn ingetekend in de wijk.   
 
Dat het plan als eindplan valt aan te merken, houdt in dat er met directe bestemmingen wordt gewerkt. Dit betekent 
dat er direct een omgevingsvergunning verleend kan worden als de aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet 
aan de bepalingen uit dit bestemmingsplan. Er is dus geen sprake meer van wijzigingsbevoegdheden of uit te werken 
bestemmingen  die  eerst  doorlopen moeten worden  alvorens  tot  ontwikkeling  van  de  noordrand  over  te  kunnen 
gaan.   
 
Overeenkomstig  artikel  3.30  Wro  is  het  gewenst  om  gebruik  te  maken  van  de  coördinatieregeling  en  de 
besluitvorming van het bestemmingsplan, omgevingsvergunning en aanverwante besluiten te combineren.   
 
Relatie met Omgevingsvisie en Omgevingswet 

Dit  bestemmingsplan  heeft  een  directe  relatie  met  de  gemeentelijke  Omgevingsvisie  Hillegom,  waarin  de 
Vossepolder volledig als woongebied is aangemerkt.   
 
Doordat dit bestemmingsplan de ontwikkeling van het  laatste deelgebied voor woningbouw mogelijk maakt, wordt 
invulling gegeven aan de visie van de gemeente op het plangebied.   
 
Bij de voorbereidingsprocedure van dit bestemmingsplan  is afgewogen of er een meerwaarde zou zijn om voor het 
noordelijke deelgebied een Omgevingsplan op te stellen. De keuze  is daarbij op een traditioneel bestemmingsplan 
gevallen, waarbij  een  aantal  redenen  van  belang  zijn  geweest.  De  belangrijkste  redenen  hangen  samen met  de 
planning, het uitgedachte eindbeeld en de mogelijkheden die ook met een  traditioneel bestemmingsplan geboden 
kunnen worden.   
 
Het beoogde eindbeeld voor dit laatste deelgebied ligt al op hoofdlijnen vast op basis van het verkavelingsplan voor 
de  Vossepolder.  Gelet  op  de  eerdere  deelplannen  was  er  bovendien  de  reële  verwachting  dat  de  benodigde 
onderbouwing  en  onderzoeken  voor  het  laatste  deelgebied  goed  op  te  stellen  c.q.  uit  te  voeren  waren.  De 
mogelijkheid om met een Omgevingsplan een grotere mate van  flexibiliteit  te bieden of om op  lokaal niveau af te 
wijken van (milieu)regelgeving, was om die reden niet van toegevoegde waarde. 
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Om deze redenen is gekozen voor een bestemmingsplan, in de wetenschap dat ook op deze wijze aangesloten wordt 
bij de Omgevingsvisie. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, als de gemeente voor haar hele grondgebied een 
Omgevingsplan  op moet  stellen, wordt  dit  plangebied  opgenomen  in  de  algehele  omvorming  van  de  ruimtelijke 
plannen van de gemeente Hillegom.   

1.5    Planproces 
Dit  bestemmingsplan  komt  tot  stand  via  een  ontwerpbestemmingsplan  en  tot  slot  de  vaststelling  van  het 
bestemmingsplan. De gemeente heeft ervoor gekozen geen voorontwerpbestemmingsplan op te stellen aangezien al 
langere tijd bekend is dat in dit gebied ook woningbouw ontwikkeld gaat worden.   
 
Wel vindt in een vroeg stadium afstemming plaats met de omgeving en worden instanties in een vroeg stadium om 
advies gevraagd   
 
Als  in paragraaf 1.1. genoemd, wordt daarbij overeenkomstig artikel 3.30 Wro de coördinatieprocedure toegepast, 
waarmee  de  procedure  voor  de  omgevingsvergunning  voor  het  bouwen  gelijktijdig  met  de 
bestemmingsplanprocedure  doorlopen  wordt.  Concreet  houdt  dit  in  dat  het  ontwerp‐bestemmingsplan  en  de 
ontwerp‐omgevingsvergunning  gelijktijdig  gepubliceerd worden  en  hier  zienswijzen  op  ingediend  kunnen worden 
gedurende een termijn van 6 weken. 
Daarna  zal  ook  de  vaststelling  van  het  bestemmingsplan  en  het  verlenen  van  de  omgevingsvergunning  definitief 
plaatsvinden, waarbij eventuele zienswijzen worden meegewogen.   

1.6    Leeswijzer 
Dit bestemmingsplan bestaat uit de toelichting, de regels en een verbeelding. De regels en de verbeelding zijn samen 
het  juridisch bindende gedeelte van het plan, waarin de gebruiks‐ en bouwmogelijkheden voor de gronden  in het 
plangebied zijn vastgelegd. De inhoud van de regels correspondeert daarbij met de bestemmingen en aanduidingen 
die op de verbeelding zijn opgenomen.   
 
De  toelichting  vormt  het  verklarende  en  onderbouwende  gedeelte  bij  het  bestemmingsplan.  Hierin  komen  de 
volgende onderdelen aan bod: 
 Hoofdstuk  2  gaat  in  op  het  plangebied,  de  opzet  van  de  wijk  en  het  resterende  deel  van  de 

woningbouwontwikkeling; 
 Hoofdstuk  3  beschrijft  het  beleidskader  voor  dit  bestemmingsplan  en  toetst  bovendien  of  de  nieuwe 

mogelijkheden die in dit plangebied geboden worden (de ontwikkeling van de noordrand) daaraan voldoen; 
 Hoofdstuk  4  gaat  in  op  de  uiteenlopende  milieuonderzoeken.  Daarbij  ligt  de  focus  op  de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de noordrand, aangezien dit het enige deel van het plangebied is waar sprake is 
van een nieuwe ontwikkeling die op basis van de vigerende plannen nog niet mogelijk was; 

 Hoofdstuk 5 omvat de juridische planbeschrijving, waarin is vastgelegd hoe de regels zijn opgebouwd; 
 Hoofdstuk 6 geeft  inzicht  in de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Meer specifiek  is hier aandacht 

voor ontvangen inspraak‐ en overlegreacties en zienswijzen.   
 Hoofdstuk 7 biedt tot slot een toelichting op de economische uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2    Gebiedsvisie 

2.1    Plangebied 
De woonwijk Vossepolder bevindt  zich  in het noordoosten  van Hillegom en wordt aan drie  zijden begrensd door 
water  en  aan  een  zijde  door  een  ontsluitingsweg.  Ten  noorden  ligt  de Weerlanervaart met  daarachter  de Oude 
Weerlaan met een karakteristiek bebouwingslint en de open  landschapsstructuur van de Weerlanerpolder. Aan de 
oostzijde ligt de Ringvaart, die de grens aangeeft van de Haarlemmermeerpolder. De Vossevaart begrenst het zuiden 
van het de woonwijk. De zuidoever van deze vaart bestaat uit ligplaatsen voor woonboten. Achter deze woonboten 
ligt de jaren  '60 woonwijk Meer en Dorp. De westelijke grens van de woonwijk is de ontsluitingsweg Weerlaan met 
hierachter de in de jaren '90 gerealiseerde woonwijk Woonpark Treslong. 
 
Het plangebied  zelf bestaat uit het nog  te ontwikkelen deelgebied 6    aan de noordrand  van het plangebied. Dit 
deelgebied wordt omringd door de Weerlaan (westzijde), de Weerlanervaart (noordzijde), de Ringvaart (oostzijde) en 
het al bestaande deel van de wijk (zuidzijde). 

2.2    Hoofdstructuur van woonwijk Vossepolder 
Het vigerende bestemmingsplan Vossepolder uit 2006 heeft de basis gevormd voor de gefaseerde ontwikkeling van 
de wijk die met de realisatie van deelgebied 6 wordt afgerond.   
 
Waar de realisatie van deelgebied 6 als een logische afronding van de wijk als geheel kan worden aangemerkt, was er 
in 2006 nog sprake van open gronden en een manege. Om  tot ontwikkeling van een woonwijk  te komen  is  in die 
periode nadrukkelijk gestuurd op een heldere en goede hoofdstructuur voor de wijk en een heldere beschrijving van 
het gewenste eindbeeld, waarmee de wijk vervolgens fase voor fase gerealiseerd kon worden. 
 
In dat verband zijn er drie documenten die van belang zijn om hier  toe  te  lichten,  te weten het bestemmingsplan 
Vossepolder 2006, het Verkavelingsplan en het Beeldregieplan.   

2.2.1    Bestemmingsplan 2006 

In het bestemmingsplan Vossepolder uit 2006 is zoals gezegd de hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Er is in dat 
verband een verkenning gedaan van functies en structuren in de omgeving en de wijze waarop die bepalend zijn voor 
de ontwikkeling van het gebied tot woonwijk. Daarbij zijn 4 belangrijke aspecten in beeld gekomen die in grote mate 
bepalend zijn (geweest) voor de inrichting en de fasering van de woningbouwontwikkeling. Dit zijn: 
 geluidhinder van de Weerlaan: het verkeer op de Weerlaan zorgt voor geluidsbelasting op het plangebied waar 

rekening mee gehouden dient te worden door voldoende afstand aan te houden.   
 woonboten: om rekening te houden met de woonboten die  langs de zuidoever van de Vossevaart  liggen  is het 

stedenbouwkundig plan hierop aangepast.   
 leidingtracé:  langs de noordelijke rand van het plangebied  loopt een  leidingtracé van Gasunie. Hier  is rekening 

mee gehouden in de verkaveling van de woonpercelen en de positionering van de hoofdgebouwen.   
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 manege;  in  het  noordelijke  deel  van  het  plangebied  was  tot  enige  tijd  geleden  een manege  aanwezig,  die 
inmiddels verhuisd  is naar een nieuwe  locatie  ten noorden van de Weerlanervaart. De aanwezigheid van deze 
manege de bijbehorende hindercontour,  is met name bepalend geweest bij de keuze welke deelgebieden als 
eerst zijn ontwikkeld.   

 
Een schematische weergaven van de genoemde belemmeringen heeft geleid tot een vlekkenkaart voor de 
ontwikkeling van de Vossepolder, welke is opgenomen in figuur 2.1. 
 
 

 
Figuur 2.1 Vlekkenkaart omgevingsfactoren Vossepolder 
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2.2.2    Verkavelingsplan 

Binnen  de  hoofdstructuur  die  in  het  bestemmingsplan  Vossepolder  2006  is  vastgelegd,  is  vervolgens  een 
Verkavelingsplan uitgewerkt. Een weergave daarvan is opgenomen in figuur 2.2. Het uitgangspunt hiervan is geweest 
dat de wijk een  leesbare en herkenbare wijk voor de bewoners zou worden.  In het Verkavelingsplan zijn tussen en 
rondom de bebouwing de volgende elementen te onderscheiden die belangrijke dragers zijn voor de herkenbaarheid 
en ruimtelijke samenhang van de wijk: 
 De Laan; de centrale ontsluitingsweg van de wijk voorzien van een singel. 
 De  Groene  Hoven;  twee  haaks  op  de  laan  gelegen  groenstroken  met  een  vrijliggend  fietspad  waaraan  de 

noordelijke en zuidelijke woonbuurt zijn gelegen. 
 De Randen; het hele woongebied wordt omsloten door water en een groene buitenrand met doorzichten op de 

omgeving. 
 Zichtlijnen; In het plangebied liggen verschillende zichtlijnen die een relatie leggen tussen de Groene Hoven, de 

randen van het plangebied en de omgeving. Ook zorgen ze voor een open karakter in de wijk.   
 

 
Figuur 2.2 Verkavelingsplan Vossepolder 
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2.2.3    Beeldregieplan 

Als derde sturingsmiddel is er naast het bestemmingsplan en het verkavelingsplan een Beeldregieplan opgesteld door 
de gemeente, dat stamt uit 2007. Het Beeldregieplan Vossepolder omschrijft haar eigen functie als volgt:   
 
'het  verkavelingsplan  en  bestemmingsplan  vormen  de  belangrijkste  ruimtelijke  en  juridische  planologische  kaders 

voor  de woningbouwontwikkeling. De  randvoorwaarden  uit  deze  plannen  (onder meer  situering, maatvoering  en 

programma)  zijn echter nog  'beeldloos'. Om de  vastgestelde ambitie ook  in de  toekomstige beeldkwaliteit  van de 

bebouwing en openbare ruimte te kunnen realiseren, is dit 'Beeldregieplan Vossepolder' opgesteld.' 

 
Via het Beeldregieplan kan de gemeente bij de woningbouwontwikkeling sturen op uitstraling en beeldkwaliteit van 
de woonwijk Vossepolder en de samenhang tussen de verschillende dragers in de wijk. Ook bepaalt het in hoge mate 
de identiteit van Vossepolder.   
 
Uit het plan blijkt dat bij de ontwikkeling van de Vossepolder wordt gestreefd naar een dorpse,  rustige en veilige 
woonomgeving, met groene kwaliteiten in de vorm van plantsoenen, singels en bomen. De uitstraling van de wijk is 
geïnspireerd  op  de  kleinschalige  tuindorpen  die  in  de  vooroorlogse  periode  in  Hillegom  zijn  gerealiseerd.  Voor 
Vossepolder wordt er één overheersend sfeerbeeld nagestreefd. De woningen hebben een jaren '20 en '30 stijl, met 
traditioneel kleur‐ en materiaalgebruik. De openbare ruimte  is zorgvuldig vormgegeven, en kent één uniforme stijl. 
Erfafscheidingen bestaan uit een haag of een gemetselde plint met een hek er boven op. 
 
In  het  Beeldregieplan  zijn  vervolgens  verschillende  zones  onderscheidden,  zoals  blijkt  uit  figuur  2.3.  Deze  zones 
kennen  een onderlinge  samenhang, maar  kunnen worden  gezien  als  verschillende  stedenbouwkundige eenheden 
met hun eigen beeldkwaliteit. De onderlinge verschillen van de zones komen tot uiting  in aspecten als bouwmassa, 
stedenbouwkundige accenten, bouwhoogte, dakvorm en materialisering. Het Beeldregieplan neemt op deze wijze de 
positie in van de gemeentelijke Welstandsnota bij het beoordelen van bouwplannen binnen de Vossepolder. 
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Figuur 2.3. Zonering beeldkwaliteit Vossepolder 
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2.3    Fase 6 
Fase  6  betreft  de  laatste  fase  van  de  wijk  Vossepolder  waarvoor  de  eindsituatie  nog  niet  is  vastgelegd.  Door 
ontwikkelaar  BPD  is  hier  een  plan  voor  uitgewerkt  dat  aansluit  bij  de  hoofdstructuur  van  de  wijk  en  de 
ontwerpgedachte uit het Beeldregieplan.   
 
In  figuur 2.4  is de  inrichtingstekening  van BPD weergegeven voor  fase 6. Uit deze  tekening blijkt duidelijk dat de 
structuur van fase 6 in belangrijke mate vastligt door de natuurlijke begrenzing van het deelgebied (Weerlanervaart, 
Ringvaart, Weerlaan) en door de eerdere fasen van de wijk die al gerealiseerd zijn of die nog gerealiseerd worden op 
basis van een reeds definitief vastgelegd bouwplan.   

 

 
Figuur 2.4. Uitsnede verkavelingsplan noordrand 
 
Vanuit de gedachte van het oorspronkelijke Verkavelingsplan en het Beeldregieplan is door BPD een plan uitgewerkt 
dat  aansluit bij de  voorgestelde Tuindorp  architectuur  van het Beeldregieplan Vossepolder. Ten opzichte  van het 
Verkavelingsplan  is  er  sprake  van  enige  verdichting,  waarvoor  de  gemeente  ruimte  heeft  geboden  bij  de 
aanbesteding van fase 6. Dit moet  in het  licht bezien worden van het actuele gemeentelijke Woonprogramma, dat 
voor  de  gehele  gemeente  een  grotere  woningbouwopgave  omvat  dan  op  het  moment  dat  in  2006  het 
Verkavelingsplan werd opgesteld.   
 
Programma 

BPD heeft met behoud van het gewenste type architectuur en  inrichting, ruimte gevonden om 47 woningen  in het 
ontwerp  op  te  nemen.    Dit  aantal  onderverdeeld  in  10  geschakelde woningen  langs  de Weerlaan,  5  vrijstaande 
woningen en 12  twee‐onder‐een‐kapwoningen  langs de Weerlanervaart, 2  twee‐onder‐een‐kapwoningen  langs de 
Ringvaart en 18 appartementen op het snijpunt van de Weerlaan en Weerlanervaart.   
 
De bedrijfswoning van de voormalige manege blijft behouden en wordt bestemd als reguliere woning.   
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Eindbeeld 

Waar BPD de ruimte  is geboden om af te wijken van het Verkavelingsplan uit 2006  ‐ om zo  in de huidige markt  in 
meer woningen te kunnen voorzien ‐, is tevens ruimte geboden door de gemeente om in enige mate af te wijken van 
het Beeldregieplan. Dit valt  te motiveren doordat het Beeldregieplan  inmiddels 15  jaar oud  is en destijds bedoeld 
was  om  de  transformatie  van  poldergebied  naar woonwijk  van  heldere  kaders  te  voorzien.  Inmiddels  is  de wijk 
nagenoeg voltooid en is het logischer om te beoordelen of het bouwplan goed aansluit bij de reeds ontwikkelde en al 
vergunde (maar nog te bouwen) delen van de wijk. 
Dit laatste is overigens alleen mogelijk door het bouwplan in ieder geval aan de sfeer van het Beeldregieplan te laten 
voldoen, aangezien de rest van de wijk al volgens het Beeldregieplan is uitgedacht. Het Beeldregieplan is in dit geval 
meer als referentiekader gebruikt en in mindere mate als strikt toetsingskader.   
 
Het  bouwplan  van  BPD  leidt  tot  een  eindbeeld  dat  goed  aansluit  bij  de  oorspronkelijke  gedachte  uit  het 
Beeldregieplan. Dit  valt  af  te  lezen  aan  de  diverse  stroken  en  blokken met  bebouwing waarin  het  bouwplan  te 
onderscheiden valt. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van het bouwplan per blok, waaruit blijkt dat het plan 
goed aansluit bij het Beeldregieplan zoals weergegeven in figuur 2.3.   

 
De Weerlaanzone: waterwoningen 
Het Beeldregieplan voorzag in deze zone in maximaal 10 geschakelde woningen parallel aan de Weerlaan die    een 
belangrijke  functie vervullen  in de uitstraling van Vossepolder naar buiten  toe.  In het bouwplan van BPD zijn deze 
letterlijk opgenomen. Ze  liggen met de achterzijde  langs een brede waterloop parallel aan de Weerlaan. Door de 
plaatsing van de woningen is er sprake van wandvorming langs de Weerlaan. De woningen bestaan uit een laag met 
een ruime kap (bouwhoogte 12,5 m) waar nog twee woonlagen in gerealiseerd worden, waarbij de nok haaks op de 
Weerlaan  is  gesitueerd.  Om  de  goot  iets  hoger  te  kunnen  realiseren  dan  de  feitelijke  bouwlaag,  is  in  het 
bestemmingsplan een goothoogte van maximaal 4 m opgenomen.   
 
De Weerlaanzone: appartementen 
Het appartementengebouw op het snijpunt van de Weerlaan en de Weerlanervaart vormt een hoogteaccent  in de 
wijk. Het  gebouw biedt de  ruimte  aan maximaal 18  appartementen. Het  gebouw heeft een bouwhoogte  van  vijf 
lagen en een kap. De nok‐ en gevelopbouw  sluit verder  in vormgeving aan op de geschakelde woningen  langs de 
Weerlaan.   
 
De Weerlanervaartzone 
De maximaal zeventien woningen  langs de Weerlanervaart vormen  samen de noordrand van het plangebied. Van 
deze  zeventien  woningen  worden  12  twee‐onder‐een‐kapwoningen  gebouwd  en  5  vrijstaande  woningen.  Deze 
woningen bestaan uit een bouwlaag met een kap waaronder nog twee woonlagen gerealiseerd kunnen worden.   
De bouwhoogte  is bepaald op maximaal 11 m, wat aansluit bij de grondgebonden woningen  in de aangrenzende 
fasen die al eerder gerealiseerd zijn dan wel worden. De achterzijde van alle woningen  is naar de Weerlanervaart 
gericht. 
 
Ongeveer in het midden van deze strook van woningen, wordt in noord‐zuidrichting een fietspad aangelegd dat via 
een fietsbrug over de Weerlanervaart de bebouwde kom verbindt met het buitengebied. 
 
 



     

     
20/116   

Ringvaart 
Langs de Ringvaart bevinden zich twee woningen. Het gaat om twee‐onder‐één‐kapwoningen die bestaan uit twee 
woonlagen en een kap.   
 
Openbaar gebied en parkeren 
De wegenstructuur  in het bouwplan van BPD sluit exact aan op het oorspronkelijke Verkavelingsplan en  lag ook al 
vast  door  de  eerste  ontwikkelde  delen  van  de  wijk.  Ook  de  water‐  en  groenstructuur  sluiten  aan  bij  de 
oorspronkelijke  opzet.  Opgemerkt  wordt  dat  er  in  de  waterstructuur  naar  oplossingen  is  gezocht,  die  ook  zijn 
gevonden, om meer watercompensatie te kunnen realiseren. Hier wordt in paragraaf 4.8 nader op ingegaan. 
Wat betreft het parkeren wordt bij de grondgebonden woningen overwegend ingezet op parkeren op eigen terrein. 
De woningen beschikken allen voldoende ruimte om een of twee auto's op het voorerf te parkeren. Hier wordt ook 
op  aangestuurd  door  in  het  openbaar  gebied  niet  overdadig  in  parkeerruimte  te  voorzien.  Bij  het 
appartementencomplex  wordt  een  parkeerkoffer  gerealiseerd  voor  de  bewoners  van  de  appartementen.  Langs 
interne wegen binnen het plangebied wordt aan een zijde voorzien  in parkeerplaatsen. Dit hangt zowel samen met 
het gewenste eindbeeld als met het stimuleren van parkeren op eigen terrein.   
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Hoofdstuk 3    Beleidskader 

 

3.1    Rijksbeleid 

3.1.1    Nationale Omgevingsvisie 

De NOVI geeft weer voor welke uitdagingen we staan, wat daarbij de nationale belangen zijn, welke prioriteiten het 
Rijk stelt bij de inrichting van Nederland en hoe keuzes gemaakt worden bij de uitvoering daarvan. De NOVI stelt een 
integrale aanpak voor: integraal, samen met andere overheden en maatschappelijke organisatie, en met meer regie 
vanuit het Rijk. Met steeds een zorgvuldige afweging van belangen werken aan de nationale prioriteiten: 
 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
 een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 
 sterke en gezonde steden en regio’s; 
 en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 
 
De NOVI doet geen specifieke uitspraken die van belang zijn voor het voorliggende plan. 
 
Conclusie 

De NOVI staat de voorgenomen laatste fase van woongebied de Vossepolder niet in de weg. 

3.1.2    Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Het  Besluit  algemene  regels  ruimtelijke  ordening  (Barro)  is  de  AMvB  (Algemene Maatregel  van  Bestuur)  die  het 
inhoudelijke beleidskader van de rijksoverheid vormt voor bestemmingsplannen. 
Voor  dit  plan  is  de  Ladder  voor  duurzame  verstedelijking  relevant.  Ieder  bestemmingsplan  dat  nieuwe  stedelijke 
ontwikkelingen mogelijk maakt, moet een  verantwoording bevatten  van de  ladder  voor duurzame  verstedelijking 
(art. 3.1.6.  lid 2 Bro). De  ladder voor duurzame verstedelijking  is een  instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Voor 
binnenstedelijke projecten moet de behoefte worden beschreven. 
 
Wel of geen stedelijke ontwikkeling 

De  ladder  is van toepassing als een plan wordt aangemerkt als  'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. Of er sprake  is van 
een 'stedelijke ontwikkeling' wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. 
Bestaande planologische mogelijkheden spelen hierbij ook een belangrijke rol.   
 
Bestaand stedelijk gebied 

In  de  algemene  bepalingen  van  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  (1.1.1  lid  1  onder  h)  is  de  volgende  definitie 
opgenomen voor bestaand  stedelijk gebied: “bestaand  stedenbouwkundig  samenstel van bebouwing  ten behoeve 
van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur”. 
De  locatie wordt aan drie zijden omsloten door stedelijke  functies of heeft al een uit  te werken bestemming voor 
wonen en is daarom onderdeel van het bestaand stedelijk gebied.   
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Relevante regio 

Het  ruimtelijk  verzorgingsgebied  van  de  stedelijke  ontwikkeling  bepaalt  tot welk  gebied  de  beschrijving  van  de 
behoefte  zich  moet  uitstrekken.  De  begrenzing  van  de  regio  is  dus  afhankelijk  van  de  aard  en  omvang  het 
programmaonderdeel dat als stedelijke ontwikkeling wordt gezien. Voor wonen  is dat de regio Holland‐Rijnland en 
daarbinnen de gemeente Hillegom.   
 
Wel of geen stedelijke ontwikkeling 

Uit  jurisprudentie  blijkt  dat  het  toevoegen  van  meer  dan  11  woningen  wordt  gezien  als  nieuwe  stedelijke 
ontwikkeling, tenzij sprake is van rechtstreekse of uit te werken bestemmingen die deze functie al mogelijk maakt. 
Het  plangebied  valt  in  het  geldende  bestemmingsplan  deels  binnen  de  uit  te werken  bestemming  woongebied 
(Artikel  4)  en  deels  binnen  de  bestemming Manege  (Artikel  5) met  een wijzigingsbevoegdheid  (Artikel  13)  naar 
woondoeleinden.   
 
De 47 woningen die  in de noordrand  voorzien worden,  zijn deels  geprojecteerd binnen het  gebied  van de uit  te 
werken bestemming uit het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast wordt de bestaande woning behorende bij de 
manege herbestemd als reguliere woning. Deze woningen worden niet als stedelijke ontwikkeling gezien, gelet op de 
uitwerkingsplicht.  Uit  jurisprudentie  (Uitspraak  Raad  van  State  201401417/1/R1)  blijkt  immers  dat  onbenutte 
planologische mogelijkheden  in een nieuw plan kunnen worden opgenomen, zonder dat hoeft  te worden voldaan 
aan de in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro genoemde voorwaarden (ladder voor duurzame verstedelijking). Hier 
is sprake van onbenutte planologische mogelijkheden, die wederom worden vastgelegd. 
 
Een  ander  deel  van  de  woningen  valt  binnen  de  oorspronkelijke  bestemming  van  de  manege,  waar  een 
wijzigingsbevoegdheid was opgenomen voor woningbouw. Om die reden dient uitgegaan te worden van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling.   
 
Conclusie 

Omdat voor  (een deel) van het plan  sprake  is van een  stedelijke ontwikkeling binnen bestaand  stedelijk gebied  is 
hierna de behoefte beschreven. 
 
Beschrijving behoefte 

De eerste vraag die gesteld wordt vanuit de  ladder  is of er een  regionale behoefte  is naar de  functie die het plan 
mogelijk maakt. Daarbij  is het uitgangspunt dat de ontwikkeling plaats heeft binnen bestaand stedelijk gebied. De 
locatie is reeds grotendeels bestemd als woongebied en valt geheel binnen het 'bestaand stads‐ en dorpsgebied'.   
 
De behoefte aan woningen blijkt vervolgens uit de provinciale woningbehoefteraming  (WBR) uit 2021 waarvan  in 
figuur 3.1 een overzicht  is weergegeven. Hieruit blijkt voor de gehele  regio Holland‐Rijnland een woningbehoefte 
voor de periode 2021‐2030 van 27.450 woningen. 
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Figuur 3.1    WBR 2021 
 
De WBR maakt  in  tegenstelling  tot  eerdere WBR's  geen  uitsplitsing meer  per  gemeente, maar wanneer  naar  de 
vorige WBR (2019) wordt gekeken kunnen voor Hillegom toch specifiekere conclusies getrokken worden. De WBR uit 
2019 is weergegeven in figuur 3.2 
 

 
Figuur 3.2  WBR 2019 
 
Uit die WBR kwam voor Holland‐Rijnland een totale woningbehoefte naar voren van 24.160 (13.710 + 10.45) voor de 
periode 2020‐2030. Geconcludeerd  kan worden dat de  totale woningbehoefteraming  voor Holland‐Rijnland  in de 
WBR in 2021 omhoog is bijgesteld. Daar komt nog bij dat er in de WBR 2021 bovendien nog 22.150 woningen over de 
regio's verdeeld dienen te worden, wat nog voor een verdere ophoging zorgt. De cijfers die specifiek voor Hillegom 
waren uitgesplitst in de WBR 2019, te weten 700 + 560 woningen) zullen om die reden inmiddels ook hoger liggen.   
 
Met  het  voorliggende  bestemmingsplan  dat  in  totaal  47 woningen mogelijk maakt, wordt  bijgedragen  aan  deze 
toenemende woningbehoefte. De nadere sturing binnen de gemeente op aantallen en typen woningen vindt plaats 
op basis van het gemeentelijk Woonprogramma 2020‐2024, dat in paragraaf 3.3.3 aan de orde komt. 
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3.2    Provinciaal 

3.2.1    Omgevingsvisie en omgevingsverordening Zuid‐Holland (geconsolideerde versie 07‐08‐2021) 

De provincie zet in op het beter benutten van het bestaand stads‐ en dorpsgebied. Beter benutten van de bebouwde 
ruimte  krijgt  ruimtelijk  invulling  door  verdichting,  herstructurering  en  binnenstedelijke  transformatie.  Indien  een 
gemeente een ruimtelijke ontwikkeling wil realiseren, wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen. De 
Ladder voor duurzame verstedelijking  is opgenomen  in nationale wet‐ en regelgeving Toepassing  is van provinciaal 
belang, daarom  is  in de verordening een verwijzing opgenomen naar de Rijksladder. Uitgangspunt van de Ladder  is 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet  in een behoefte en  in beginsel  in bestaand stedelijk gebied wordt 
gerealiseerd. Het doel is een zorgvuldig gebruik van de ruimte. 
 

 
Figuur 3.3 Visiekaart Beter benutten bebouwde ruimte 
 
Omgevingsverordening 

In  samenhang met  de Omgevingsvisie  is  de Omgevingsverordening  opgesteld. De  regels  in  deze  verordening  zijn 
bindend en werken door  in gemeentelijke bestemmingsplannen. Voor de beoogde ontwikkeling zijn onderstaande 
artikelen relevant.   
 
Artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit 

1. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende voorwaarden ten 
aanzien van ruimtelijke kwaliteit:   
a. de  ruimtelijke  ontwikkeling  past  binnen  de  bestaande  gebiedsidentiteit,  voorziet  geen  wijziging  op 

structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten van de 
kwaliteitskaart (inpassen);   
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b. als  de  ruimtelijke  ontwikkeling  past  binnen  de  bestaande  gebiedsidentiteit,  maar  wijziging  op 
structuurniveau  voorziet  (aanpassen), wordt  deze  uitsluitend  toegestaan mits  de  ruimtelijke  kwaliteit  per 
saldo ten minste gelijk blijft door:   
 zorgvuldige  inbedding  van  de  ontwikkeling  in  de  omgeving,  rekening  houdend  met  de  relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart; en   
 het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid;   

c. als  de  ruimtelijke  ontwikkeling  niet  past  bij  de  bestaande  gebiedsidentiteit  (transformeren), wordt  deze 
uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door:   
 een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied ook aandacht is 

besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, alsmede 
rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart; en   

 het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid. Lid 2 t/m 6 zijn 
in dit geval niet relevant. 

 
Artikel 6.10 Stedelijke ontwikkelingen 

1. Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 
a. de  toelichting  van  het  bestemmingsplan  gaat  in  op  de  toepassing  van  de  ladder  voor  duurzame 

verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, derde en vierde lid van het Besluit ruimtelijke ordening;   
b. indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied kan worden 

voorzien  en  voor  zover  daarvoor  een  locatie  groter  dan  3  hectare  nodig  is, wordt  gebruik  gemaakt  van 
locaties die zijn opgenomen in het Programma ruimte.   

2. Gedeputeerde staten kunnen bij de aanvaarding van een  regionale visie aangeven  in hoeverre de  ladder voor 
duurzame  verstedelijking  op  regionaal  niveau  geheel  of  gedeeltelijk  is  doorlopen.  In  de  toelichting  van  het 
bestemmingsplan kan in dat geval worden verwezen naar de regionale visie bij de beschrijving van de behoefte 
aan  een  nieuwe  stedelijke  ontwikkeling,  als  bedoeld  in  artikel  3.1.6,  tweede  lid,  van  het  Besluit  ruimtelijke 
ordening.   

3. Gedeputeerde  staten  kunnen  een  regionale  visie  voor  wonen  of  bedrijventerreinen  vaststellen.  Een 
bestemmingsplan  bevat  geen  bestemmingen  die  in  strijd  zijn met  de  door  gedeputeerde  staten  vastgestelde 
regionale visie. 

 
Toetsing 

Waar het gaat om de ruimtelijke kwaliteit, vormt de ontwikkeling van deelgebied 6 een logische en reeds geplande 
afronding van de wijk Vossepolder. Op de provinciale kwaliteitskaart is het gebied volledig ingetekend als 'steden en 
dorpen'. De  ontwikkeling  geeft  invulling  aan  dit  gebiedsidentiteit  en  sluit  goed  aan  bij de hoofdstructuur  van de 
bestaande wijk. 
De wijk ligt tevens binnen een bredere zone die als stads‐ en dorpsrand is aangemerkt en waarin er aandacht moet 
zijn  voor  de  overgang  naar  het  buitengebied.  In  dat  verband  wordt  opnieuw  opgemerkt  dat  deelgebied  6  de 
afronding vormt van een grotere woonwijk die eerder  in gang  is gezet. Met name de  rand  langs de oostzijde  is al 
grotendeels  gerealiseerd, waarmee  de  overgang  naar  het  buitengebied  reeds  bepaald  is.  De  twee woningen  uit 
deelgebied 6 die langs de Ringvaart gesitueerd zijn, passen in dat beeld. Langs de noordrand wordt de afronding van 
de wijk volledig door deelgebied 6 bepaald. Achter deze woningen zorgen de groene afronding van de wijk en de 
Weerlanervaart voor een natuurlijke afronding van de wijk en zachte overgang naar het buitengebied.   
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Door middel van de aanleg van een fietsbrug wordt er tevens een verbinding gelegd richting het buitengebied, zodat 
beide gebieden goed met elkaar in verbinding staan. 
 

 
Figuur 3.4 Uitsnede provinciale kwaliteitskaart 
 
Waar het gaat om de ladder onderbouwing, geldt dat dit in paragraaf 3.1.2 reeds gemotiveerd is.   

3.3    Gemeentelijk beleid 

3.3.1    Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin‐ en Bollenstreek 2016 (ISG2016) 

In  juli  2016  is  door  de  betrokken  gemeenteraden  de  Intergemeentelijke  Structuurvisie  Greenport  Duin‐  en 
Bollenstreek 2016 (ISG2016) vastgesteld. Het doel van deze structuurvisie is drieledig: 
 het gedetailleerder dan  in de Regionale StructuurVisie  (RSV) vastleggen van het ruimtelijke ontwikkelingskader 

voor de vitalisering van de Duin‐ en Bollenstreek tot en met 2030; 
 het,  in  tegenstelling  tot  de  RSV,  wettelijk  verankeren  van  het  ontwikkelingskader  als  zelfbindend 

ontwikkelingskader voor de greenportgemeenten; 
 het verschaffen van een planologisch juridische basis voor het verevenen van plankosten op basis van de nieuwe 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
De  ISG2016  heeft  een  integraal  karakter  en  geldt  voor  nagenoeg  het  hele  buitengebied  van  de  zes 
greenportgemeenten. Het beleid richt zich hoofdzakelijk op de toekomstige ruimtelijk functionele ontwikkeling van 
het  buitengebied. Met  als  doel  een  gemeenschappelijke  inzet  voor  de  herstructurering  en  revitalisering  van  de 
Greenport  Duin‐  en  Bollenstreek.  Dit  in  samenspraak  met  verbetering  van  de  natuurlijke,  landschappelijk  en 
recreatieve kwaliteiten. 
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Om het doel te bereiken hanteren de gemeenten een aantal pijlers voor het ruimtelijk beleid tot 
2030, te weten: 
 faciliteren  van  de  herstructurering,  versterking  en  vernieuwing  van  het  gehele  bollen‐,  vaste  planten‐  en 

bloemencomplex in combinatie met verbetering van het landschap; 
 realiseren van de daarvoor benodigde ruimtelijke functiewijzigingen in de Duin‐ en Bollenstreek;   
 bijdragen aan de sociaaleconomische vitaliteit van de greenportgemeenten; 
 bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de gehele regio HollandRijnland. 
 

 
Figuur 3.5 Uitsnede visiekaart 
 
In de ISG is aangegeven dat de bovenregionale opgave voor de bouw van 1.500 woningen rondom station Hillegom 
grotendeels zal worden opgevangen binnen de (toenmalige) rode contouren van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. 
Mede vanuit het belang van ruimtelijke kwaliteit en    cultuurhistorie is er voor gekozen om de bollengrond rondom 
het station open te laten.   
Het project Vossepolder deelgebied 6 valt binnen de ‘Begrenzing van het Stedelijk gebied van de Greenport’. 
 
Conclusie 

Het initiatief is in overeenstemming met de ISG2016. 
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3.3.2    Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom (actualisatie, 2021)   

De gemeente Hillegom heeft vooruitgelopen op de Omgevingswet al een Omgevingsvisie opgesteld, die de rol van de 
voormalige structuurvisie overneemt. Onder de naam 'Heerlijk Hillegom' stippelt de gemeente een globale koers uit 
voor de  toekomst en de wijze waarop zij sturing wil geven aan  toekomstige ontwikkelingen. Duurzaamheid neemt 
daarbij  een  centrale  rol  in.  Bij  het  opstellen  van  de  Omgevingsvisie  hebben  veel  inwoners,  ondernemers, 
verenigingen en instanties meegedacht over de koers richting de toekomst.   
In de Omgevingsvisie is Hillegom verdeeld in 6 deelgebieden. Per deelgebied zijn de belangrijkste karakteristieken en 
koers  voor  het  betreffende  deelgebied  omschreven.  De  zes  deelgebieden  zijn  in  onderstaande  zoneringskaart 
uitgesplitst. 
 

 
Figuur 3.6 Zonering Omgevingsvisie 
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Het  centrale  thema en  tevens hoofdthema uit de Omgevingsvisie  is duurzaamheid. De gemeente hanteert dit als 
leidend principe voor de  toekomstige ontwikkeling.  Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit 
van  het  deelgebied,  maar  ook  aan  een  duurzame  toekomst  voor  Hillegom  en  omgeving.  Om  de 
duurzaamheidsambities  van  de  Omgevingsvisie  te  kunnen  verwezenlijken  heeft  de  gemeenteraad  een 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018‐2021 vastgesteld. 
 
Het plangebied ligt in het gebiedstype 'Heerlijke Woonplaats'. De koers hiervoor is gebaseerd op de volgende doelen: 
 behouden en versterken dorpse karakter; 
 nieuwbouw binnenstedelijk realiseren; 
 verduurzamen en kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad; 
 bevorderen gezondheid; 
 sociale cohesie versterken; 
 zorg dragen voor toekomstbestendige voorzieningen; 
 behoud en verbeteren van woon‐ en leefkwaliteit. 
 
Conclusie 

Het plan sluit aan bij de Omgevingsvisie door nieuwbouw binnenstedelijk  te  realiseren. Waarbij sprake  is van een 
tuindorpuitstraling  met  groene  erfafscheidingen  en  een  aantrekkelijke  open  groene  dorpsrand  als  natuurlijke 
overgang richting het polderlandschap. 

3.3.3    Woonprogramma 2020‐2024 

Het ‘Woonprogramma 2020 – 2024: naar een duurzaam evenwicht’ is een uitwerking van de omgevingsvisie ‘Heerlijk 
Hillegom’. In dit woonprogramma beschrijft de gemeente de visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor 
de komende  jaren. Het woonprogramma  is op 9 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad en  loopt tot 2024. De 
opgave zoals beschreven in het woonprogramma is als volgt samen te vatten: 
 Een evenwichtige bevolkingsopbouw 
 Voldoende en divers woningbouwaanbod 
 Inzet voor woningzoekenden in de knel 
 Een toekomstbestendig woonaanbod in de wijken 
 Passend woonaanbod bij iedere levensfase 
 
Daarmee wil de gemeente de volgende ambities bereiken: 
 We willen een evenwichtige bevolkingsopbouw behouden. Daarvoor is in Hillegom plek voor starters en 

doorstromers, jong en oud, ongeacht hun inkomen. 
 Onze woonwijken en woningen zijn klaar voor de toekomst. Ze voldoen aan de eisen en wensen van huidige en 

toekomstige bewoners, zijn energiezuinig en klimaatbestendig. 
 Mensen kunnen zelfstandig wonen en zijn onderdeel van onze gemeenschap, ook als zij zorg nodig hebben. 
 
Voor woningbouwontwikkelingen hanteert de gemeente het ‘Afwegingskader woningbouw’. Hierin zijn kwantitatieve 
en  kwalitatieve  criteria  opgenomen.  Kwantitatief  wil  de  gemeente  tot  2030  circa  1.440  woningen  toevoegen. 
Kwalitatief  kijkt  de  gemeente  naar  variatie  in  het  plan,  duurzaamheid,  levensloopgeschiktheid  en 
woonzorginitiatieven.  Daarnaast  zijn  er  normen  opgenomen  voor  het  percentage  sociale  huur  en  betaalbare 
koopwoningen.   
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Met de  realisatie van deelgebied 6, wordt de wijk Vossepolder als geheel afgerond. Het aantal woningen uit deze 
fase  (47) draagt bij aan de kwantitatieve opgave.  In kwalitatieve zin geldt dat de wijk Vossepolder als geheel een 
diversiteit aan woningtypen en prijsklassen biedt waarmee op verschillende doelgroepen wordt gericht.   

3.3.4    Parkeerbeleid (2017) 

Het bestemmingsplan  'Parapluplan Parkeren' regelt voor verschillende bestemmingsplannen dat het gemeentelijke 
parkeerbeleid  van  toepassing  is.  Het  gemeentelijk  beleid  is  opgenomen  in  separate  beleidsnota's.  Het 
bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren' is onder andere van toepassing op het bestemmingsplan Vossepolder 2006. 
Dit plan dient te voldoen aan het parkeerbeleid van de gemeente Hillegom. 
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Hoofdstuk 4    Milieuonderzoek 

4.1    Verkeer en parkeren 
Toetsingskader 

De  parkeernormen  van  de  gemeente Hillegom  zijn  opgenomen  in  de Nota  parkeernormen  (2016). De  gemeente 
Hillegom kiest voor de parkeerkencijfers van CROW als basis voor de gemeentelijke parkeernormering  (publicatie 
317). In Hillegom is ervoor gekozen om de verscheidenheid aan woningen, die CROW hanteert bij haar kencijfers, te 
vereenvoudigen en te relateren aan het bruto vloeroppervlak achter de voordeur (m2 bvo). De parkeernomen voor 
woningen zijn opgenomen in figuur 5.1. 
 
Verkeersstructuur 

Gemotoriseerd verkeer 

Het plangebied krijgt twee verbindingen met de weerlaan. Een calamiteitenverbinding in de noordwesthoek van het 
plangebied (nabij het appartementengebouw) en een volwaardige verkeersontsluiting via de Cruquius. Deze weg  is 
als centrale ontsluitingsweg van de wijk aangesloten op de Weerlaan, die  is op haar beurt weer aangesloten op de 
N208. Hillegom wordt primair ontsloten via de N208. Deze weg heeft een gebiedsontsluitende  functie. Binnen de 
bebouwde  kom heeft deze weg,  conform de uitgangspunten  van Duurzaam Veilig, een maximumsnelheid  van 50 
km/h. De N208 verbindt Hillegom  in zuidelijke richting via Lisse en Sassenheim met de A44 richting Den Haag. Ook 
geeft de N208 ten zuiden van Hillegom aansluiting op de N207 die in oostelijke richting doorloopt richting Alphen aan 
den Rijn. De weg  sluit aan op de A4  richting Amsterdam en Rotterdam.  In noordelijke  richting  verbindt de N208 
Hillegom via Bennebroek en Heemstede met Haarlem. Tevens wordt Hillegom in oostelijke richting ontsloten via de 
Venneperweg. Deze weg verbindt Hillegom met Beinsdorp en Nieuw‐Vennep.   
 
Openbaar vervoer 

De dichtstbij zijnde bushalte  is de "Van Limburg Stirumlaan"  (op circa 700 meter) waar alle buslijnen die Hillegom 
aandoen,  stoppen.  Hiervandaan  vertrekken  bussen  naar  Nieuw  Vennep,  IJmuiden,  Leiden,  Lisse,  Heemstede, 
Haarlem,  Hoofddorp  Spaarne  Ziekenhuis  en  Noordwijkerhout.  Al  deze  bestemmingen  zijn  zonder  overstap  te 
bereiken.   
Ten westen van het plangebied  ligt het NS‐station van Hillegom  (op circa 2,3 km). Vanuit Hillegom vertrekken de 
treinen in de richting Haarlem en Leiden. De ontsluiting per openbaar vervoer is goed. 
 
Langzaam verkeer 

Op de omliggende erftoegangswegen rond het plangebied deelt het fietsverkeer de rijbaan met het gemotoriseerd 
verkeer. De omliggende wegen van het plangebied zijn daarnaast voorzien van trottoirs voor voetgangers. Langs de 
Weerlaan ligt een vrijliggend fietspad dat loopt naar de Weeresteinstraat en de N208, waarlangs ook een vrijliggend 
fietspad  loopt  richting  Lisse  en  Bennebroek.  Aan  de  noordzijde  komt  een  nieuwe  fietsontsluiting  naar  de Oude 
Weerlaan.  Er  komt  ook  een  nieuwe  fietsverbinding  tussen  de  waterwoningen  naar  de  Weerlaan.  Conform  de 
richtlijnen van Duurzaam Veilig wordt het fietsverkeer in de woonstraten gemengd afgewikkeld met autoverkeer.   
 
 

 



     

     
32/116   

Verkeersveiligheid   

Het  plangebied  wordt  gedeeltelijk  ingericht  volgens  de  principes  van  Duurzaam  Veilig.  Er  vindt  een  gemengde 
afwikkeling van het verkeer plaats op de erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Weerlaan 
heeft  conform  de  uitgangspunten  van  Duurzaam  Veilig,  wel  een  vrijliggend  fietspad,  wat  vanwege  de  hoge 
verkeersintensiteit benodigd is.   
 
Parkeren 

De gemeente Hillegom hanteert ook eigen parkeernormen, vastgelegd in de Deelnota parkeren uit 2016. In Hillegom 
is ervoor gekozen om de verscheidenheid aan woningen (die CROW hanteert bij haar kencijfers) te vereenvoudigen 
en  te  relateren  aan het bruto  vloeroppervlak  achter de  voordeur  (m2 bvo). CROW  relateert de  kencijfers  aan de 
prijsklasse en type. Ook het onderscheid tussen koop of huur wordt niet gehanteerd aangezien dit verschil nauwelijks 
relevant  is  voor  de  parkeerbehoefte  als  de  woninggrootte  wordt  meegerekend.  De  parkeernormen  uit  de 
gemeentelijke nota  zijn weergegeven  in  figuur 4.1. Voor  Fase 6  geldt dat dit  is  gesitueerd  in  gebiedstype  'overig 
Hillegom'. 
 

 
Figuur 4.1 gemeentelijke parkeernormen 
 
De parkeerplaatsen dienen binnen het deelgebied of direct aansluitend aan het deelgebied gerealiseerd te worden. 
Dit is geborgd door, in aansluiting op het Parapluplan Parkeren, ook in dit bestemmingsplan regels op te nemen dat 
in  voldoende  parkeerplaatsen  voorzien  dient  te worden.  De  aanleg  van  voldoende  parkeerplaatsen  is  zodoende 
onderdeel van de plantoetsing bij de vergunningverlening.   
 
Zonder  de  volledige  parkeerbalans  voor  het  plan  van  BPD  hier  toe  te  lichten  ‐  dat  is  zoals  gezegd  iets  voor  het 
moment van vergunningverlening  ‐ kan op basis van het verkavelingsplan dat  in paragraaf 2.3 beschreven  is, wel 
worden  toegelicht hoe het parkeren  in  fase 6 wordt  vormgegeven. Met overwegend  vrijstaande en  twee‐aaneen 
gebouwde woningen  gaat,  is  er  in dit  deelgebied  in belangrijke mate  gezocht naar parkeren op  eigen  erf. Bij de 
vrijstaande en twee‐aaneen gebouwde woningen is op eigen erf ruimte om één of twee auto's te kunnen parkeren. 
De  overige  benodigde  parkeerplaatsen  worden  ingericht  in  het  openbaar  gebied.  Er  komt  een  afzonderlijke 
parkeeroplossing  in  de  vorm  van  een  grote  parkeerkoffer  direct  bij  het  appartementencomplex.  De  overige 
parkeerplaatsen zijn gesitueerd langs de erftoegangswegen. Gelet op het gewenste eindbeeld, is daarbij sprake van 
parkeren langs één zijde van de weg. Ter hoogte van de waterwoningen kan er ook haaks geparkeerd worden bij de 
groenstrook. 
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Met  de  aanleg  van  bovengenoemde  parkeervoorzieningen wordt  voldoende  parkeergelegenheid  voorzien  om  te 
kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte. 
 
Verkeersgeneratie 

De  verkeersgeneratie  van  het  plangebied  is  berekend  op  basis  van  de  voorgenomen  ontwikkelingen.  Voor  het 
bepalen  van de  verkeersgeneratie  zijn berekeningen uitgevoerd op basis  van de  gemiddelde  kengetallen  van het 
CROW (Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381), hierbij zijn de kenmerken  'sterk stedelijk' en  'rest bebouwde 
kom' gehanteerd. De verkeersgeneratie van de verkeerstoename is opgenomen in tabel 5.2.   
 
  Functie benaming CROW Hoeveelheid  Mvt/hoeveelheid    Verkeersgeneratie 

Appartementen  Koop, appartement, 
midden 

18 woningen  5,6 per woning  100,8 mvt/etmaal 

Grondgebonden 
woningen 

Koop, huis, vrijstaand  15 woningen  8,2 per woning  123,0 mvt/etmaal 

Grondgebonden 
woningen 

Koop, huis, 
twee‐onder‐een‐kap 

14 woningen  7,8 per woning  109,2 mvt/etmaal 

Toename    47woningen    333,0 mvt/etmaal 
Tabel 5.2 Verkeersgeneratie in mvt/etmaal 
 
De verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling bedraagt circa 333,0 mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag. 
Dit verkeer zal worden afgewikkeld via de bestaande aansluiting van de wijk Vossepolder op de Weerlaan.   
De  verkeersafwikkeling wordt  beoordeeld  in  het  drukste  uur  van  de  dag  op  een  gemiddelde werkdag.  Op  een 
gemiddelde werkdag dient uitgegaan te worden van een factor 1,11, wat 333 * 1,11 = 370 mvt/etmaal oplevert. Voor 
het drukste uur wordt uitgegaan van 10% van de etmaalwaarde, wat neerkomt op 10% * 370 = 37 mvt. Dit houdt in 
dat op het drukte uur een  toename  van 37 mvt  via de  genoemde ontsluiting afgewikkeld dient  te worden. Deze 
verkeerstoename zal naar verwachting geen negatieve gevolgen hebben op de omliggende ontsluitingswegen.   
 
Conclusie 

Het  plangebied  is  goed  bereikbaar  voor  zowel  gemotoriseerd  verkeer,  fietsverkeer  en  per  openbaar  vervoer. De 
parkeerbehoefte  zal worden voorzien binnen het plangebied. De verkeerstoename  zal afgewikkeld worden via de 
bestaande ontsluiting van de wijk en niet tot knelpunten  leiden  in de verkeersafwikkeling. De aspecten verkeer en 
parkeren staan de ontwikkelingen dan ook niet in de weg. 

4.2    Wegverkeerslawaai 
Toetsingskader 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, spoorwegen 
en  inrichtingen  die  ''in  belangrijke mate  geluidhinder  veroorzaken'',  een  geluidzone. Bij  ontwikkeling  van  nieuwe 
geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen 
dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. 
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Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag  ‐  in de meeste gevallen de 
gemeente  ‐  hogere  grenswaarden  vaststellen.  Hiervoor  geldt  een  bepaald  maximum,  de  uiterste  grenswaarde 
genoemd. Bij de vaststelling van hogere grenswaarden moet worden afgewogen of bronmaatregelen of maatregelen 
in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen. 
 
Onderzoek 

De woningen/appartementen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Weerlaan en de Hillegommerdijk (50 km/uur) 
en  zijn  ten  gevolge  van  deze wegen  getoetst  aan  de Wgh. Daarnaast  is  in  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke 
ordening en op basis van jurisprudentie ook een beschouwing gegeven van de Oude Weerlaan (30 km/uur).   
 
Uit het akoestisch onderzoek, dat  in Bijlage 8  is opgenomen, blijkt dat  ten gevolge van de niet gezoneerde Oude 
Weerlaan de richtwaarde van 48 dB niet wordt overschreden. 
Wel  wordt  ten  gevolge  van  het  wegverkeer  op  de  gezoneerde Weerlaan  de  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB 
overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting is 54 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
Ook wordt ten gevolge van de gezoneerde Hillegommerdijk de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De 
maximaal berekende geluidbelasting is 53 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
 
Maatregelen  om  de  geluidbelasting  terug  te  dringen  zijn  onvoldoende  doeltreffend  of  stuiten  op  overwegende 
bezwaren van  stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,  landschappelijke en  financiële aard. Omdat 
de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden en voldaan wordt aan het geluidbeleid,  is het 
mogelijk om hogere waarden aan te vragen. Voor het plan zijn de volgende hogere waarden benodigd: 
 
Weerlaan  53 dB  10 woningen 

12 appartementen 
  54 dB  2 appartementen 
Hillegommerdijk  53 dB  3 woningen 
 
Conclusie 

Het  aspect wegverkeerslawaai  staat  de  uitvoering  van  het  plan  niet  in  de weg.  Voor  een  deel  van  de  beoogde 
woningen  zijn  hogere  grenswaarden  nodig.  Deze  worden  via  een  afzonderlijke  procedure,  parallel  aan  dit 
bestemmingsplan,  vastgesteld. Het  besluit hogere  grenswaarden  is  voor de  volledigheid ook  als Bijlage  12 bij dit 
bestemmingsplan opgenomen. 

4.3    Bedrijven en milieuzonering 
Toetsingskader 

In  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke  ordening  is  het  van  belang  dat  bij  de  aanwezigheid  van  bedrijven  in  de 
omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om  in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen  in voldoende mate 
mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).   
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In  deze  publicatie  is  een  lijst  opgenomen  waarin  de  meest  voorkomende  bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn 
gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van 
milieugevoelige  functies  aangegeven  op  grond  waarvan  de  categorie‐indeling  heeft  plaatsgevonden.  De 
richtafstanden gelden  ten opzichte  van het omgevingstype  'rustige woonwijk'. Milieuzonering beperkt  zich  tot de 
milieu‐aspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 
 
Onderzoek 

Het plangebied betreft een milieugevoelige ontwikkeling gezien het om de realisatie van 47 woningen gaat.  In het 
gebied zijn er voornamelijk woningen te vinden. Hierdoor kan de omgeving getypeerd worden als 'rustige woonwijk'. 
Dit betekent dat de richtafstanden voor 'rustige woonwijk' tot omliggende milieubelastende functies in acht moeten 
worden genomen. 
 
Scouting Tjarda 
In de omgeving  ligt op  circa 30 meter Scouting Tjarda Hillegom en valt onder enkelbestemming maatschappelijke 
ruimte. Dit kan onder 'buurt‐ en clubhuizen' worden geplaatst en valt onder milieucategorie 2. Voor milieucategorie 
2  geldt  een  richtafstand  van  30 meter.  Vanaf  de woongevels  tot  aan  het  bestemmingsvlak  voldoet  het  aan  de 
richtafstand.   
 
Gebr. Van der Geest B.V. 
Naast de scoutingclub bevindt zich het bedrijf Gebr. Van der Geest B.V. wat een grondwerk en drainagebedrijf is en 
onder milieucategorie 3.1 valt. Dit geeft een richtafstand van 50 meter in een 'rustige woonwijk'. Gemeten vanaf het 
perceel tot aan de woninggevel is dit circa 32 meter. Voor op het perceel waar milieucategorie 3.1 is toegestaan is er 
een bedrijfswoning  (Oude Weerlaan 67)  te vinden die de afstand  tussen de bedrijfsactiviteiten en het plangebied 
groter maakt.    Wanneer  hier  rekening mee wordt  gehouden,  bedraagt  de  afstand  van  het meest  nabijgelegen 
bouwvlak  binnen  het  plangebied  tot  het  feitelijke  terrein  van  Gebr.  Van  der  Geest  52 meter, waarmee  aan  de 
richtafstand wordt voldaan. 
 
De  richtafstanden uit de VNG‐publicatie  zijn gebaseerd op  richtwaarden voor geluid. Voor een  'rustige woonwijk' 
geldt een  richtwaarde van 45 dB(A). Ter plaatse van het meest nabijgelegen bouwvlak kan hier  zonder meer aan 
worden voldaan. Gebr. Van der Geest dient te voldoen aan de algemene grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 
50/45/40  dB(A)  in  de  dag‐,  avond‐  en  nachtperiode.  Deze  grenswaarden  gelden  voor  de  meest  nabijgelegen 
woningen van derden, in dit geval de woningen Oude Weerlaan 69, 69 A en 69 B. De afstand van de achtergevels van 
deze woningen tot het centrale gedeelte van het terrein van Gebr. Van der Geest bedraagt cira 30 m. De afstand van 
de achtergevels tot de bouwvlakken binnen het plangebied bedraagt ca. 50 m. Dit betekent dat er sprake is van meer 
dan een afstandsverdubbeling ten opzichte van deze woningen en een globale geometrische afstandsreductie voor 
geluid van  ten minste 6 dB  (6 dB bij afstandsverdubbeling). Dit betekent dat als bij de woningen Oude Weerlaan 
69/69A/B wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit, er  ter plaatse van het plangebied  ruimschoots wordt voldaan 
aan  de  richtwaarde  van  45  dB(A), waarbij  de  afscherming  van  geluid  door  de  bestaande woningen  nog  buiten 
beschouwing is gelaten. 
 
De afstand van de bouwvlakken  tot de  in‐/uitrit van het bedrijf bedraagt circa 35 meter. Het kan voorkomen dat 
zwaar  vrachtverkeer  in  de  nachtperiode  vertrekt. Maximale  geluidniveaus  vanwege  vertrekkende  vrachtwagens 
mogen niet meer bedragen dan 60 dB(A) o.b.v. het Activiteitenbesluit.   
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Omdat de afstand van  in‐/uitrit  tot aan de bestaande woning Oude Weerlaan slechts 15 meter bedraagt, kan hier 
uitsluitend aan worden voldaan bij rustig wegrijden, waarbij  ter plaatse van het plangebied eveneens automatisch 
wordt voldaan aan deze grenswaarde. 
 
Het verkeer van en naar de  inrichting van Gebr. Van der Geest B.V. op de openbare weg dient te voldoen aan het 
toetsingskader voor indirecte hinder (Schrikkelcirculaire). Ook voor dit aspect geldt dat bestaande woningen aan de 
Oude  Weerlaan  maatgevend  zijn  vanuit  het  oogpunt  van  belemmering.  Wegverkeer  in  totaliteit  is 
berekend/beoordeeld in het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai. 
 
P.C. van der Wiel B.V. 
Op circa 145 meter bevindt zich het bedrijf P. C. van der Wiel B.V. wat een allround organisatie is voor onder andere 
reiniging  van  rioleringen,  veegwerk,  groenvoorziening,  onkruidbestrijding  en  drainagereiniging.  Dit  kan  geplaatst 
worden onder vuilophaal‐,  straatreinigingsbedrijven e.d. en heeft milieucategorie 3.1 met een  richtafstand van 50 
meter. Hier wordt met de afstand van circa 145 meter ruim voldaan. In het westen van het plangebied bevindt zich 
een groothandel in bloemen en zaden. Dit valt onder milieucategorie 2 en heeft een richtafstand van 30 meter. Met 
een afstand van circa 215 meter wordt hier ruim aan voldaan. Het plangebied zelf kent nu nog deels de bestemming 
manege. Deze is echter al gesaneerd om ruimte te maken voor de beoogde woningen.   
 
Conclusie   

Er zijn rondom de Vossepolder enkele bedrijven te vinden, deze voldoen aan de richtafstanden uit de VNG‐publicatie 
"Bedrijven en milieuzonering". Daarnaast geldt (met name voor Gebr. Van der Geest B.V.) dat bestaande woningen 
op kortere afstand  zijn gesitueerd en daarmee de milieuruimte  (geluid)  zodanig beperken dat  ter plaatse van het 
plangebied sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

4.4    Externe veiligheid 
Toetsingskader 

Bij  ruimtelijke  plannen  dient  ten  aanzien  van  externe  veiligheid  naar  verschillende  aspecten  te worden  gekeken, 
namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor  zowel  bedrijvigheid  als  vervoer  van  gevaarlijke  stoffen  zijn  twee  aspecten  van  belang,  te  weten  het 
plaatsgebonden  risico  (PR)  en  het  groepsrisico  (GR). Het  PR  is  de  kans  per  jaar  dat  een  persoon  dodelijk wordt 
getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en 
onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met  risicocontouren  rondom een 
inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang 
overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een 
oriëntatiewaarde.  Het  bevoegd  gezag  heeft  een  verantwoordingsplicht  als  het  GR  toeneemt  en/of  de 
oriëntatiewaarde overschrijdt. 
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Risicovolle inrichtingen 

Het  Besluit  externe  veiligheid  inrichtingen  (hierna:  Bevi)  geeft  een  wettelijke  grondslag  aan  het  externe 
veiligheidsbeleid  rondom  risicovolle  inrichtingen. Op basis  van  het Bevi  geldt  voor het  PR  een  grenswaarde  voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide  liggen op een niveau van 10‐6 per 
jaar. Bij  de  vaststelling  van  een  bestemmingsplan moet  aan  deze  normen worden  voldaan,  ongeacht  of  het  een 
bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van 
het GR  in het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR 
geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en de regeling Basisnet in werking getreden. 
Het BEVT vormt de wet‐ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de 
lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het maximale aantal transporten van, en de 
bijbehorende  maximale  risico's  die  het  transport  van  gevaarlijke  stoffen  mag  veroorzaken.  Het  Basisnet  is 
onderverdeeld  in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende 
Basisnet  maakt  bij  het  PR  onderscheid  in  bestaande  en  nieuwe  situaties.  Voor  bestaande  situaties  geldt  een 
grenswaarde  voor  het  PR  van  10‐5  per  jaar  ter  plaatse  van  kwetsbare  en  beperkt  kwetsbare  objecten  en  een 
streefwaarde van 10‐6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10‐6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 
en  als  richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare  objecten.  In  het  Basisnet  Weg  en  het  Basisnet  Water  zijn 
veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens  worden  in  het  Basisnet  de  plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor  transportroutes.  Het  Basisnet 
vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden 
gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een oriënterende waarde voor het groepsrisico en onder voorwaarden een 
verantwoordingsplicht tot 200 m binnen de transportroute.   
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In  het  Besluit  externe  veiligheid  buisleidingen  (Bevb)  wordt  aangesloten  bij  de  risicobenadering  uit  het  Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op grond 
van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven 
in  de  afstand  tot  het  PR  en  de  hoogte  van  het  GR  als  gevolg  van  het  transport  van  gevaarlijke  stoffen  door 
buisleidingen. 
 
Onderzoek 

Overeenkomstig de professionele  risicokaart waarin  relevante  risicobronnen getoond worden,  is er  te  zien dat er 
geen risicovolle inrichtingen zijn en geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt via spoor, weg of water. 
 
Wel loopt er een buisleiding door het plangebied. Het betreft hogedruk aardgasleidingen van 40 bar en 12 inch met 
een  invloedsgebied van 140 meter. Het plangebied bevindt zich  in het  invloedsgebied. Voor de buisleiding  is  in het 
bestemmingsplan  Centrum  en  Bedrijventerreinen  in  2012  een  risicoberekening  uitgevoerd  (Kwantitatieve 
Risicoanalyse QRA gasleiding W‐532‐12, 2 juli 2012, Kuiper Compagnons).   
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In  deze  berekening  zijn  ook  de  wijzigingsgebieden  Vossepolder  meegenomen,  waarin  het  plangebied  deels  als 
woningen en deels als manege is ingetekend. Uit de risicoberekening en de risicokaart blijkt dat de buisleiding geen 
PR  10‐6  risicocontour  heeft.  Het  plaatsgebonden  risico  vormt  derhalve  geen  belemmering.  Tevens  blijkt  uit  het 
onderzoek  dat  de waarde  van  het  groepsrisico  0,021*de  oriëntatiewaarde  (ow)  voor  het  groepsrisico  bedraagt. 
Volgens het Bestuurlijk kader is bij een groepsrisico < 0,1*ow sprake van een verwaarloosbaar groepsrisico. Hierdoor 
zal bij een herberekening de conclusie niet veranderen wanneer het plangebied wel geheel als wonen is ingetekend. 
Uit het Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland (2014) blijkt dat bij een lage groepsrisico er kan worden 
volstaan met  een  beperkte  verantwoording  van  het  groepsrisico  waarbij maatregelen  niet  getroffen  hoeven  te 
worden. 
 
Beperkte verantwoording groepsrisico 

In  het  kader  van  het  wettelijk  vooroverleg  is  voor  de  verantwoording  aanvullend  advies  gevraagd  aan  de 
veiligheidsregio, dit advies is bijlage 9 opgenomen. Dit advies is in de verantwoording verwerkt. 
 
Relevante risico's 

Er bevinden zich diverse risicobronnen binnen of in de zeer directe omgeving van het bestemmingsplan. Het betreft 
hierbij de volgende risicobronnen, met de daarbij behorende scenario’s: 
 Gebouwbrand 
 Hogedrukaardgasleiding W‐532‐12 ‐ Fakkelbrand 
 Bres in de polderdijk ‐ Overstroming 
Er bevinden zich geen andere relevante risicobronnen binnen of in de directe omgeving van het 
bestemmingsplan. 
 
Maatgevende scenario hogedruk aardgasleiding 

Fakkelbrand 
Vanwege  (graaf)werkzaamheden  ontstaat  een  breuk  in  een  hogedruk  aardgasleiding. Het  aardgas  stroomt  onder 
hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt. De effecten van een fakkelbrand zijn 
hittestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. De warmtestraling is 
in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer‐ en schadebeeld. 
 
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

Zowel voor de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zoals brand of wateroverlast, als voor 
calamiteiten op het gebied van externe veiligheid, is het van belang dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en 
bluswatervoorzieningen voldoende geborgd zijn. 
 
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in staat zijn 
om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van een incident te voorkomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en bluswatervoorzieningen. Tevens 
speelt een snelle alarmering ten allen tijde een belangrijke rol. Geadviseerd wordt vanuit de veiligheidsregio om een 
voorstel met  de  projecteringstekeningen  van  de  brandkranen  en  eventuele  andere  bluswaterwinmogelijkheden 
inclusief de gereserveerde opstelplaats van het brandweervoertuig aan de brandweer voor te leggen. 
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Het plangebied kan bereikt worden aan de hand van de straten Schellinkhout, Hertog Reynout en Beijerinck. Deze 
komen  uit  op  de  Weerlaan.  Dit  kan  worden  bestempeld  als  een  gedegen  netwerk  gezien  de  verschillende 
toegangswegen en de bereikbaarheid vanuit tegengestelde windstreken. Daarnaast kan via verschillende straten van 
de bron af worden gevlucht, deze dienen minimaal 4,5 meter breed te zijn met een minimale verharding van 3,25 en 
een vrije hoogte van 4,2 meter om de bereikbaarheid te garanderen.   
 

Zelfredzaamheid 

De beoogde ontwikkeling voorziet  in de toevoeging van 47 woningen. Aanwezige kinderen en ouderen worden wel 
beschouwd  als  verminderd  zelfredzame  personen.  Hierbij  wordt  ervan  uitgegaan  dat  de  ouders/verzorgers  de 
kinderen en ouderen kunnen begeleiden. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit  schuilen en 
ontvluchten.  Het  maatgevende  scenario  voor  de  buisleidingen  betreft  een  fakkelbrandscenario.  Vanwege 
(graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk aardgasleiding. Het aardgas stroomt onder hoge druk uit. 
Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt.    De effecten van een fakkelbrand zijn hittestraling 
en rook. Om schuilen/vluchten te bevorderen wordt geadviseerd om afschakelbare ventilatie te  installeren om    te 
voorkomen dat  (rook) gassen naar binnen worden gezogen. Hiermee worden de aanwezigen beschermd  tegen de 
blootstelling aan toxische gassen. Daarnaast dienen, in het kader van effectieve zelfredzaamheid, de gebruikers van 
de objecten door  risicocommunicatie  te worden geïnstrueerd over de  risico's en de mogelijke maatregelen die  zij 
kunnen nemen. De alarmering van de aanwezigen wordt momenteel nog gerealiseerd middels het waarschuwings‐ 
en alarmeringssysteem (WAS). Dit systeem wordt de komende jaren uitgefaseerd. Het waarschuwingssysteem wordt 
vervangen door een totaal pakket aan alarmeringsmiddelen, waaronder de calamiteitenzenders, de sirenes, crisis.nl, 
NL‐Alert en het gebruik van sociale media. 
 
Conclusie   

Het plangebied ligt in de nabijheid van een hoge druk aardgasleiding wat enkele risico's met zich meebrengt. Uit een 
eerdere QRA waarin de ontwikkeling  is meegenomen blijkt dat het groepsrisico < 0,1*ow en er  sprake  is van een 
verwaarloosbaar  groepsrisico.  Uit  de  beperkte  verantwoording  blijkt  daarnaast  dat  de  zelfredzaamheid, 
bestrijdbaarheid  en  bereikbaarheid  van  het  plangebied  als  voldoende  worden  beschouwd.  Wel  moet  rekening 
gehouden worden met  een  eventuele  buisleidingincident.  Deze  komen  niet  vaak  voor  en worden  hoofdzakelijk 
veroorzaakt door (graaf)werkzaamheden. Het effect van een incident zoals een fakkelbrand en bijkomende gevolgen 
zijn enorm. Daarom is een goede voorlichting van de bevolking en bedrijven van belang.   

4.5    Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het oogpunt van 
de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor 
luchtkwaliteit wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de Wet milieubeheer.  Dit  onderdeel  van  de Wet 
milieubeheer  (Wm)  bevat  grenswaarden  voor  zwaveldioxide,  stikstofdioxide  en  stikstofoxiden,  fijn  stof,  lood, 
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 
stikstofdioxide  (jaargemiddelde)  en  fijn  stof  (jaar‐  en  daggemiddelde)  van  belang.  De  grenswaarden  van  de 
laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 5.3 weergegeven.   
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Tabel 5.3 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
Stof  Toetsing van  Grenswaarde 
stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
  24‐uurgemiddelde concentratie  max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 
fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de 
luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet  leiden  tot een overschrijding 
van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie 
in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate (nibm) 

In  dit  Besluit  niet  in  betekenende mate  is  bepaald  in  welke  gevallen  een  plan  vanwege  de  gevolgen  voor  de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 µg/m³); 
 een plan valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan  toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 

onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij 
twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één 
ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

 
Onderzoek   

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 47 woningen. Een dergelijke ontwikkeling valt onder 
het Besluit niet in betekenende mate onder de categorie woningbouw tot 1.500 woningen aan één ontsluitingsweg. 
Dit betekent dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit ter plaatse, en dat nader 
onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. 
 
In het kader van een goede  ruimtelijke ordening  is wel van belang aan  te  tonen dat  ter plaatse aan de wettelijke 
grenswaarden  wordt  voldaan.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  monitoringstool  die  bij  het  Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. In figuur 4.2  is een uitsnede hiervan opgenomen, die de metingen 
op de maatgevende wegen  in de omgeving toont, te weten de Weerlaan en de Hillegommerdijk. De concentraties 
luchtverontreinigende stoffen bedragen 16,6 µg/m³ voor NO2, 17,4 µg/m³ voor PM10 en 9,8 µg/m³ voor PM2,5. Het 
aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 6,1. 
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Figuur 4.2  Uitsnede NSL‐monitoringstool 
 
Op  basis  van  deze  waarden  wordt  geconcludeerd  dat  de  metingen  in  de  nabije  omgeving  onder  de  daarvoor 
geldende grenswaarden blijven.   
 
Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
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4.6    Bodem 
Toetsingskader 

Op  grond  van  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  dient  in  verband met  de  uitvoerbaarheid  van  een  plan  rekening 
gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te worden bekeken of de 
bodemkwaliteit  voldoende  is  voor  de  beoogde  functie  en  moet  worden  vastgesteld  of  er  sprake  is  van  een 
saneringsnoodzaak.  In  de Wet  bodembescherming  is  bepaald  dat  indien  de  desbetreffende  bodemkwaliteit  niet 
voldoet  aan de norm  voor de beoogde  functie, de  grond  zodanig dient  te worden  gesaneerd dat  zij  kan worden 
gebruikt  door  de  desbetreffende  functie  (functiegericht  saneren). Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij  voorkeur  op 
schone grond te worden gerealiseerd.   
 
Onderzoek 

De  beoogde  realisatie  betreft  het  ontwikkelen  van  47  woningen  in  de  noordrand  van  de  Vossepolder.  Omdat 
hiermee sprake is van een functiewijziging is bodemonderzoek nodig om aan te tonen dat de bodem geschikt is voor 
de  nieuwe  functie.  Voorafgaand  aan  het  opstellen  van  dit  bestemmingsplan  waren  er  reeds  diverse 
bodemonderzoeken beschikbaar en voor de nog niet onderzochte delen zijn de benodigde onderzoeken in het kader 
van  dit  bestemmingsplan  uitgevoerd.  Het  overzicht  van  de  relevante  onderzoeken  waarmee  de  milieukundige 
bodemkwaliteit binnen het plangebied is aangetoond, ziet er als volgt uit: 
 
1. Nader bodemonderzoek asbest (Tauw; kenmerk R002‐1201443AGB‐V01‐efm‐NL; d.d. 5 februari 2018);   
2. Verkennend  bodemonderzoek  asbest  en  actualiserend  bodemonderzoek  (Tauw;  kenmerk 

R001‐1261443AGB‐agv‐V02‐NL; d.d. 2 maart 2018);   
3. Verkennend bodemonderzoek (IDDS; kenmerk 1810L897/JHA/rap1; d.d. 15 maart 2019)(zie Bijlage 1);   
4. Verkennend bodemonderzoek Oude Weerlaan 60 Hillegom (Tauw; kenmerk 1278217; d.d. 29 oktober 2020);   
5. BUS‐evaluatie (Tauw; d.d. 3 december 2019);   
6. Instemming evaluatieverslag (brief Omgevingsdienst West‐Holland; kenmerk D2020‐085765; d.d. 2 juli 2020)(zie 

Bijlage 2);   
7. Verkennend bodemonderzoek (IDDS; kenmerk 1703K276/JHA/rap1; d.d. 9 mei 2017)(zie Bijlage 4);   
8. Verkennend bodemonderzoek (IDDS; kenmerk A2243/PBE/rap1; d.d. 3 maart 2022)(zie Bijlage 3).   
 
Aan de hand van deze onderzoeken kan het plangebied in de deelgebieden worden ingedeeld zoals weergegeven in 
figuur 4.3. 
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Figuur 4.3 Opdeling plangebied voor de bodemonderzoek 
 
De  bodemonderzoeken  leveren  per  deelgebied  de  volgende  resultaten  op,  wat  ook  door  de  Omgevingsdienst 
West‐Holland is beoordeeld.   
 
Deelgebied 1   
Het bodemonderzoek d.d. 15 maart 2019 (3) voldoet aan de NEN5740. Uit het onderzoek blijkt het volgende:   
 In de grond en op het maaiveld zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen aangetroffen;   
 De bovengrond, ondergrond en het grondwater zijn niet tot licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.   
 
Deelgebied 2   
De bodemonderzoeken d.d. 5  februari 2018  (1) en d.d. 2 maart 2018  (2) voldoen aan de geldende normen. Naar 
aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken is een bodemsanering uitgevoerd. De Omgevingsdienst heeft per 
brief  (6)  ingestemd met het evaluatieverslag  (5). Uit de  resultaten van de bodemonderzoeken en de  (ingestemde) 
saneringsevaluatie blijkt het volgende:   
 De  aangetroffen  verontreinigingen met  PAK, minerale  olie  en  asbest  zijn  voldoende  verwijderd. De  locatie  is 

hiermee geschikt voor de functie wonen met tuin;   
 De bovengrond, de ondergrond en het grondwater is niet tot licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.   
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Deelgebied 3   
Het bodemonderzoek d.d. 29 oktober 2020 (4) voldoet aan de NEN5740. Uit het onderzoek blijkt het volgende:   
 Tijdens de  veldwerkzaamheden  zijn  in het opgeboorde bodemmateriaal bijmengingen met puin, baksteen  en 

kooldeeltjes waargenomen. Visueel en analytisch is geen asbest aangetroffen in deze verdachte laag;   
 De bovengrond, de ondergrond en het grondwater zijn niet of licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.   
 
Deelgebied 4   
Het bodemonderzoek d.d. 3 maart 2022 (8) voldoet aan de geldende normen. Uit het onderzoek blijkt het volgende:   
 De metselpuinhoudende grond is zintuiglijk en analytisch niet verontreinigd met asbest;   
 De boven‐ en de ondergrond zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen;   
 Het grondwater is niet tot licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.   
 
Deelgebied 5   
Het bodemonderzoek d.d. 9 mei 2017 (7) voldoet aan de geldende normen. Uit het onderzoek blijkt het volgende:   
 In de grond zijn plaatselijk bijmengingen aangetroffen met bodemvreemde materialen  (baksteen, plastic, slib). 

De  bijmengingen  zijn met  name  aangetroffen  ter  plaatse  van  de  gedempte watergangen  en/of  de  inmiddels 
gesloopte paardenmanage.   

 Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen en/of puin waargenomen.   
 De bovengrond, de ondergrond en het grondwater zijn niet tot licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.   
 De ondergrond ter plaatse van (vermoedelijk) gedempte watergangen) is licht verontreinigd met minerale olie.   
 
Op  basis  van  deze  onderzoeken  en  de  uitgevoerde  sanering  (deelgebied  2)  wordt  geconcludeerd  dat  de  zone 
waarbinnen de 47 woningen beoogd worden hiervoor geschikt is.   
 
Conclusie 

Op  basis  van  de  uitgevoerde  onderzoek,  vormt  het  aspect  bodem  geen  belemmering  voor  de  voorgenomen 
ontwikkeling. 

4.7    Archeologie 
Toetsingskader 

De  gemeente  Hillegom  heeft  samen  met  de  regiogemeenten  Katwijk,  Noordwijk,  Noordwijkerhout,  Lisse  en 
Teylingen  archeologisch  beleid  opgesteld.  Hierin  is  de  historie  van  het  grondgebied  geïnventariseerd.  Op  basis 
hiervan  is  een  archeologische  beleidskaart  opgesteld,  waarop  zones  zijn  vastgelegd  met  een  uiteenlopende 
verwachtingswaarde voor de kans op archeologische vondsten. 
 
Op basis van deze beleidskaart, stelt de gemeente bij grondwerkzaamheden een archeologisch onderzoek verplicht 
waarbij het principe gehanteerd wordt dat in zones met een hogere waarde dit onderzoek al verplicht is bij minimale 
ingrepen en bij zones met een lagere waarde pas bij werkzaamheden van grotere omvang een dergelijke onderzoek 
verplicht is.   
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In figuur 5.3  is een uitsnede van deze archeologische beleidskaart opgenomen, waaruit blijkt dat het plangebied  is 
gekenmerkt als een gebied met een lage verwachtingswaarde. Hieraan is de onderzoeksplicht gekoppeld bij ingrepen 
die  dieper  reiken  dan  30  cm  onder  maaiveld  én  groter  dan  1.000  m2.  Gezien  de  omvang  van  de  beoogde 
werkzaamheden  binnen  het  plangebied,  betekent  dit  dat  in  het  kader  van  dit  bestemmingsplan  archeologisch 
onderzoek nodig is.   
 

 
Figuur 5.3 Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Hillegom 
 
Onderzoek 

Bij  het  tot  stand  komen  van  het  oorspronkelijke  bestemmingsplan  voor  de  Vossepolder  uit  2006,  is  reeds 
archeologisch onderzoek uitgevoerd: 
 Schiltmans,  D.E.A.,  2004:  Plangebied  Treslong‐Oost  gemeente  Hillegom.  Een  inventariserend  archeologisch 

onderzoek (Raap‐rapport 1046). 
 Schiltmans, D.E.A., 2004: Plangebied Treslong‐Oost gemeente Hillegom. Een aanvulling op het  inventariserend 

archeologisch onderzoek (Raap‐notitie 968). 
 
Uit de toelichting van dat plan blijkt het volgende: 
'De gemeente Hillegom gaat  zorgvuldig om met het  culturele  erfgoed dat niet direct  zichtbaar  is, omdat het  zich 

beneden het maaiveld bevindt. Vanwege de redelijke tot grote kans om een waardevol archeologisch bodemarchief 

aan  te  treffen  is  in mei 2004 door RAAP Archeologisch Adviesbureau, een  inventariserend archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Tijdens het  inventariserend archeologisch onderzoek  in mei 2004 zijn geen aanwijzingen gevonden voor 

vindplaatsen  in het plangebied. Er  zijn  in het plangebied namelijk geen archeologische  resten aangetroffen.  In de 

conclusie van het onderzoek worden derhalve geen aanbevelingen voor een archeologisch vervolgonderzoek gedaan. 

Er  wordt  opgemerkt  dat  het  noordelijk  deel  van  het  plangebied  (circa  1ha),  waar  de  manege  is  gelegen,  niet 

onderzocht kon worden.   

Dit  deel  is  in  december  2004  alsnog  door  middel  van  karterend  booronderzoek  onderzocht.  Er  zijn  tijdens  het 

onderzoek  geen  aanwijzingen  gevonden  voor  de  aanwezigheid  van  archeologische  vindplaatsen.  Een 

vervolgonderzoek is niet nodig, zodat er met betrekking tot de archeologische waarden, geen belemmeringen zijn om 

het plan tot ontwikkeling te brengen.'   
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Conclusie 

Gelet  op  bovenstaande  was  het  plangebied  al  vrijgegeven  voor  de  beoogde  ontwikkeling.  In  het  kader  van  dit 
bestemmingsplan is om die reden geen archeologisch onderzoek meer uitgevoerd.   

4.8    Water 
Toetsingskader 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van een ruimtelijk 
plan te worden aangetoond en dient  in het plan te worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening.  In dit hoofdstuk  zijn de  sectorale aspecten beschreven die voor dit plan  relevant  zijn. De  resultaten en 
conclusies van eventuele onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf. 
 
Waterbeheer en watertoets 

Het  watertoetsproces  is  een  belangrijk  instrument  om  het  waterbelang  in  ruimtelijke  plannen  en  besluiten  te 
waarborgen.  Het  gaat  daarbij  om  alle  waterhuishoudkundige  aspecten,  waaronder  veiligheid,  wateroverlast, 
watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het 
is niet een toets achteraf, maar een proces dat de  initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder  in 
een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar  in gesprek brengt. Het plangebied  ligt binnen het beheergebied van het 
Hoogheemraadschap  Rijnland,  verantwoordelijk  voor  het waterkwantiteits‐  en waterkwaliteitsbeheer.  Bij  het  tot 
stand  komen  van  deze  paragraaf  wordt  overleg  gevoerd  met  de  waterbeheerder.  De  opmerkingen  van  de 
waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.   
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de waterhuishouding, 
allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van 
de  voor  het  plangebied  relevante  nota's, waarbij  het  beleid  van  het waterschap  en  de  gemeente  nader wordt 
behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NWP) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
 
Provinciaal: 
 Omgevingsverordening 
 
Waterschapsbeleid 

Voor de planperiode 2022‐2028 zal het Waterbeheerprogramma (WBP6) van Rijnland van toepassing zijn. In dit plan 
geeft Rijnland aan wat haar visie is voor de komende planperiode en welke maatregelen in het watersysteem worden 
getroffen. De visie van het hoogheemraadschap kan samengevat worden in: water wijst de weg.   
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Het beheergebied van Rijnland en het watersysteem moeten veerkrachtiger en flexibeler worden, er is een noodzaak 
om water meer leidend te maken in de ruimtelijke inrichting. Belangrijk is om te blijven investeren in waterbeheer. 
Het werken aan oplossingen om de  leefomgeving  toekomstbestendig  te maken doet het hoogheemraadschap niet 
alleen,  maar  in  samenwerking  met  andere  partijen  zoals  het  Rijk,  provincies  en  gemeenten.  Er  zijn  vijf 
maatschappelijke opgaves geformuleerd: 
 bijdragen aan klimaatbestendige woningbouw 
 tegengaan van bodemdaling 
 versterking van de biodiversiteit 
 energieneutraal werken 
 Nederland circulair in 2050. 
 
De  thema's voor de  strategische doelen bestaan uit waterveiligheid, voldoende water,  schoon water, waterketen, 
Rijnland  duurzaam  en  Rijnland  klimaatadaptief.  In  het  waterbeheerprogramma  is  beschreven  hoe  het 
hoogheemraadschap  de  gestelde  taken  wilt  bereiken  en  hoe  ze  denken  dat  te  gaan  doen.  Het 
Waterbeheerprogramma (WBP6) 2022‐2028 van Rijnland is te vinden op de website: www.bp6rijnland.nl 
 
Keur Rijnland 2020 

Het  hoogheemraadschap  van  Rijnland  (hierna:  Rijnland)  zorgt  voor  een  veilig  en  gezond watersysteem  voor  het 
gebied  tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam  en  IJmuiden. Om  het watersysteem  zo  optimaal mogelijk  te  laten 
functioneren, heeft een waterschap de bevoegdheid, op grond van artikel 56  in combinatie met artikel 78 van de 
Waterschapswet, verordeningen vast te stellen die het nodig acht voor de behartiging van de opgedragen taken. De 
taken die aan een waterschap worden opgedragen, betreffen – volgens artikel 1 van de Waterschapswet – de zorg 
voor  het watersysteem  en  de  zorg  voor  het  zuiveren  van  afvalwater  en  eventueel  kan  nog  de  zorg  voor  andere 
waterstaatsaangelegenheden  worden  opgedragen,  bijvoorbeeld  vaarwegbeheer.  Ook  de  Omgevingsverordening, 
Waterverordening Rijnland en het Reglement  van bestuur  voor het hoogheemraadschap  van Rijnland bepalen de 
kaders. Naast voornoemde wet‐ en regelgeving, die de organisatie van de waterschappen regelt, geven de Waterwet 
en de daarop gebaseerde  regelgeving allerlei bepalingen over de  inhoud van het waterbeheer, bijvoorbeeld  in de 
vorm van doelstellingen en concrete normen. De keur dient tevens ter invulling van deze doelstellingen, te weten: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.   
 
De  Keur  en  Uitvoeringsregels  van  Rijnland  zijn  te  vinden  op  de  website: 
https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur‐alle‐regels‐op‐een‐rij/ 
 
Riolering en afkoppelen 

Voor  zover  het  bestemmingsplan  nieuwe  ontwikkelingen mogelijk maakt,  is  het  van  belang  dat  er met  Rijnland 
afstemming  plaatsvindt  over  het  omgaan  met  afvalwater  en  hemelwater.  Overeenkomstig  het  rijksbeleid  gaat 
Rijnland  uit  van  een  voorkeursvolgorde  voor  de  omgang met  deze waterstromen.  Deze  houdt  in  dat  allereerst 
geprobeerd  moet  worden  het  ontstaan  van  (verontreinigd)  afvalwater  te  voorkomen,  bijvoorbeeld  door  het 
toepassen van niet uitlogende bouwmaterialen en het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's 
wassen  en  chemische  onkruidbestrijding.  Vervolgens  is  het  streven  vuil  water  te  scheiden  van  schoon  water, 
bijvoorbeeld door het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van gemengde rioolstelsels.   
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De laatste stap in de voorkeursvolgorde is het zuiveren van het afvalwater. De doelmatigheid daarvan wordt vergroot 
door het scheiden van de schone en de vuile stromen. De gemeente kan gebruik maken van deze voorkeursvolgorde 
bij de totstandkoming van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), waarin de uiteindelijke afweging wordt gemaakt en 
waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal staat. 
 
Onderzoek 

Huidige situatie 

Het plangebied betreft een  ingesloten terrein tussen de Weerlanervaart, Weerlaan en Schellinkhout. In het huidige 
plangebied heeft de bodem nog geen bestemming.   
 
Bodem en grondwater 

Vanwege  de  ligging  binnen  de  bebouwde  kom  is  het  projectgebied  niet  gekarteerd.  In  de  omgeving  van  het 
plangebied  ligt voornamelijk  leemarm  zand. Er  is  sprake van grondwatertrap  II. Dit wil  zeggen dat de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand (GHG) lager is dan 40 centimeter onder maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand 
(GLG) schommelt tussen de 50 centimeter en 80 centimeter onder maaiveld. 
 
Waterkwantiteit   

Het plangebied wordt aan alle zijden begrensd door watergangen behorende  tot de categorie  'primair' of  'overig'. 
Volgens de Legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland kent de watergang behorende tot de categorie 'overig' 
een beschermingszone van 2 meter. Binnen deze beschermingszones gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen 
om onderhoud aan de watergang mogelijk te houden. De beschermingszones strekken zich uit tot 5 meter binnen 
het plangebied. Bij de bouw van de nieuwe woningen dienen deze beschermingszones in acht te worden genomen.   
 

 
Figuur 5.4 Uitsnede Legger oppervlaktewateren. Het plangebied is rood omkaderd.   
Bron: Legger Hoogheemraadschap van Rijnland 
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Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Binnen het plangebied of  in de nabije omgeving  liggen geen oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen vanuit 
de  Kaderrichtlijn Water.  Er  bevinden  zich  ook  geen  natte  ecologische  verbindingszone  zoals  opgenomen  in  het 
(provinciale) Natuurnetwerk Nederland binnen of in de nabijheid van het plangebied. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied grenst  in het noorden aan de kern‐ of beschermingszone van een waterkering. Binnen deze zones 
gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen om te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid 
wordt aangetast. Er  is vastgesteld dat  in 2009 de stabiliteit van de kering  is verstoord als gevolg van de aanleg van 
een damwand. Hiervoor zijn maatregelen genomen en is er een alternatief uitgewerkt. 
 

 
Figuur 5.5 Plangebied (zwart omkaderd) met waterkeringen. Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 

In  de  toekomstige  situatie  zullen  er  47  woningen  gerealiseerd  worden  op  een  gebied  dat  op  dit moment  nog 
grotendeels onbebouwd is. Daarnaast komt er een watergang te vervallen en wordt er een waterpartij vergroot. Ook 
de polder ten noorden van de Weerlanervaart zal worden vergroot. 
 
Waterkwantiteit 

Hoogheemraadschap van Rijnland hanteert het uitgangspunt dat bij een toename van het verhard oppervlak met 500 
m2 of meer de  initiatiefnemer een oppervlakte ter grootte van minimaal 15% van het nieuw aan te  leggen verhard 
oppervlak dient  te  reserveren voor extra open water als  compensatie. Het nieuwe open water moet aangesloten 
worden op het bestaande watersysteem.   
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Uitgangspunt  hierbij  is  dat  de  aanleg  van  verhard  oppervlak  geen  negatieve  gevolgen  mag  hebben  op  het 
watersysteem.   
 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 47 woningen. Het is echter de afronding van een totale woonwijk 
die gefaseerd tot ontwikkeling  is gekomen en nog ontwikkeld wordt. In dat  licht moet de watercompensatie  in een 
breder licht bezien worden dan sec de compensatie die voor dit deelgebied benodigd is.   
 
Voor de ontwikkeling in het noordelijke deel van de Vossepolder heeft het Waterschap in 2007 een Keurvergunning 
afgegeven die uitgaat van 5.270 m2 te compenseren oppervlaktewater in de wijk. De keurvergunning is opgesteld op 
basis van 2.970    m2 aan demping en 17.640 m2  toename aan verhard oppervlak.  Inmiddels  is dit achterhaald, en 
gaat  het  om  een  toename  aan  verharding  van  20.355 m2.  Dit  houdt  in  dat  er  6.023 m2  aan  oppervlaktewater 
gecompenseerd dient te worden. In overleg met het Hoogheemraadschap is bekeken waar in de laatste fasen (fasen 
3, 4, 5 en 6) extra water aangelegd kan worden.   
De  watercompensatie  is  niet  volledig  sluitend  te  krijgen  binnen  het  plangebied.  In  overleg  met  het 
Hoogheemraadschap van Rijnland  is afgesproken dat het  te compenseren water niet  in de polder zelf maar  in de 
boezem gecompenseerd wordt. Er is in de boezem een positief saldo van 900 m2 water. De    nog te graven vierkante 
meters  aan water wordt hiermee  verrekend. Deze  afspraak wordt  als  voorwaarde opgenomen  in de  af  te  geven 
vergunning door het Hoogheemraadschap. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐uitloogbare 
materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

In het noorden  grenst het plangebied  aan  een beschermingszone. Daarom moet  er  een  vergunning  aangevraagd 
worden om hier het plan te kunnen realiseren. Zo wordt voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid 
wordt aangetast. 
 
Afvalwaterketen en riolering 

Ten aanzien van de afvoer van het afvalwater zal deze aangesloten worden op het bestaande rioolsysteem. 
 
Conclusie 

De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen zijn onderzocht in het plangebied. Hieruit blijkt dat in 
overleg  met  het  Hoogheemraadschap  tot  passende  watercompensatie  is  gekomen.  Ook  zijn  er  maatregelen 
genomen om de  stabiliteit  van de  kering  te  kunnen waarborgen. Hierdoor heeft de ontwikkeling  geen negatieve 
gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.   
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4.9    Ecologie 
Toetsingskader 

Met de Wet natuurbescherming zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ 
en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

Bescherming van natuurgebieden wordt gewaarborgd door de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Wet Ruimtelijke 
Ordening  (Wro). Natura 2000‐gebieden worden beschermd door de Wnb en het Natuurnetwerk Nederland  (NNN) 
wordt beschermd door de Wro. 
 
Natura‐2000 gebieden   
De Minister  van  Economische  Zaken  (EZ) wijst  gebieden  aan  die  deel  uitmaken  van  het  Europese  netwerk  van 
natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van 
vogelsoorten  (Vogelrichtlijn)  en  de  instandhoudingsdoelstellingen  voor  de  natuurlijke  habitats  en  habitats  van 
soorten (Habitatrichtlijn). 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of  in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden  indien uit een passende beoordeling de 
zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal 
aantasten.  Indien deze zekerheid niet  is verkregen, kan het plan worden vastgesteld,  indien wordt voldaan aan de 
volgende drie voorwaarden: 
1. alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
2. het plan  is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met  inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en 
3. de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
De  bescherming  van  deze  gebieden  heeft  externe  werking,  zodat  ook  ingrepen  die  buiten  deze  gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en 
habitats. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden  die  deel  uitmaken  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  worden  aangewezen  in  de  provinciale 
verordening.  Voor  dit  soort  gebieden  geldt  het  'nee,  tenzij'  principe, wat  inhoudt  dat  binnen  deze  gebieden  in 
beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.   
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:   
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;   
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;   
 overige soorten.   
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De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, 
eieren en  rustplaatsen van vogels als bedoeld  in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten  (hierna: GS) 
kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten  (hierna: PS) vrijstelling verlenen 
van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn 
opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren 
van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS 
kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden 
voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.   
 
Ten  slotte  is  een  verbodsbepaling  opgenomen  voor  overige  soorten. Deze  soorten  zijn  opgenomen  in  de  bijlage 
onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij 
provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan 
hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.   
 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming de uitvoering 
van het plan niet  in de weg  staat. Dit  is het  geval wanneer de uitvoering  tot  ingrepen noodzaakt waarvan moet 
worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.   
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid‐Holland 

In de provincie Zuid‐Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van  vee en voor het op of  in de bodem 
brengen  van  meststoffen.  In  het  kader  van  de  ruimtelijke  inrichting  of  ontwikkeling  van  gebieden,  daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig beheer of onderhoud in 
de  landbouw  of  bosbouw,  bestendig  beheer  of  onderhoud  aan  vaarwegen,  watergangen,  waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen,  spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of 
onderhoud van de  landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien 
van  de  soorten  genoemd  in  bijlage  6  bij  de  verordening.  Het  betreft  aardmuis,  bastaardkikker,  bosmuis,  bruine 
kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het  plangebied  vormt  geen  onderdeel  van  een  natuur‐  of  groengebied  met  een  beschermde  status,  zoals 
Natura2000‐gebied, weidevogelgebied, Natuurnetwerk  Zuid‐Holland  en  de  daarmee  samenhangende  strategische 
reservering natuur of de karakteristieke landschapselementen.   
 
Wel ligt het gebied op een kleine 3,5 km van het stikstofgevoelige Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid, dat ook 
beschermd is tegen mogelijke effecten van externe ontwikkelingen. Daarom is een AERIUS‐berekening noodzakelijk.   
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Figuur 5.8 plangebied ten opzichte van Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland   
 
Vanwege de afstand zijn directe effecten zoals areaalverlies, versnippering, verandering van de waterhuishouding en 
verstoring op voorhand uitgesloten. Om negatieve effecten als gevolg van een toename van stikstofdepositie binnen 
Natura 2000‐gebieden uit te sluiten is een stikstofberekening gemaakt. Met het programma AERIUS Calculator is een 
berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000‐gebieden  in beeld te brengen 
en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De 
toelichting is opgenomen in Bijlage 5, de losse berekening in bijlage 6. Uit de berekening blijkt dat geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol N/ha/jr. Dit betekent dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een significant 
negatieve  aantasting  van  Natura  2000‐gebied.  Het  bestemmingsplan  is  daarom  in  het  kader  van  de  Wet 
natuurbescherming uitvoerbaar, zonder verdere passende beoordeling en milieueffectrapportage.   
 
Soortenbescherming 

Er is een Quickscan uitgevoerd voor het laatste deelgebied langs de noordrand van het plangebied. Deze QuickScan is 
uitgevoerd door Jansen & Jansen Groenadviesbureau. De rapportage hiervan is terug te vinden in Bijlage 7. 
Uit de conclusies van dit rapport blijkt dat de beoogde ontwikkeling uitgevoerd kan worden zonder dat daarbij de 
Wet natuurbescherming overtreden wordt.   
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Wel zal hiervoor met de volgende zaken rekening gehouden moeten worden: 
 Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van verblijfplaatsen van algemene broedvogels  in 

de ruigtevegetatie  langs de randen van het onderzoeksgebied. Actieve nesten van vogels zijn altijd beschermd 
door  de  Wet  natuurbescherming.  Om  overtreding  van  de  Wet  natuurbescherming  te  voorkomen  wordt 
aangeraden om de rooi‐ en kapwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Als het toch noodzakelijk 
is  om  deze  werkzaamheden  uit  te  voeren  tijdens  het  broedseizoen,  dan  dient  daags  voor  aanvang  van  de 
werkzaamheden het werkgebied te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van actieve nesten; 

 Daarnaast moet  rekening gehouden met de vlieg‐ en  foerageerroute van de gewone dwergvleermuis  langs de 
Weerlanervaart.  De  strook  langs  de  Weerlanervaart  heeft  de  bestemming  Groen.  Hierin  is  onder  andere 
realisatie van groen‐ en speelvoorzieningen en langzaamverkeerverbindingen mogelijk. Het is belangrijk dat niet 
meer verlichting wordt  toegepast dan strikt noodzakelijk.  Indien het noodzakelijk  is verlichting aan  te brengen 
moet  deze  vleermuisvriendelijk  worden  uitgevoerd.  De  lichtbundel  moet  geconvergeerd  en  verticaal  naar 
beneden  gericht  zijn  en  worden  uitgevoerd  in  een  vleermuisvriendelijke  verlichtingskleur,  bijvoorbeeld met 
amber. De verlichting moet zodanig worden aangebracht dat deze    niet uitstraalt op de watergang, zodat deze 
gebruikt kan blijven worden als vliegroute en foerageergebied. 

 Er dient rekening gehouden te worden met de in de watergang aanwezige algemene vis‐ en amfibiesoorten (o.a. 
bruine  kikker). De watergang dient op  een  vis‐  en  amfibievriendelijke manier  gedempt  te worden,  buiten de 
gevoelige periode van voortplanting en winterrust. Bij voorkeur dient dit dempen te worden begeleid door een 
ter zake kundige op het gebied van diervriendelijk dempen van watergangen. Globaal bestaat het diervriendelijk 
dempen uit de volgende stappen: 
1. Afdammen van de watergang; 
2. Afvissen van de watergang (kan hier met netten); 
3. Uitpompen, of uitscheppen van het water naar een naastgelegen watergang; 
4. Opnieuw afvissen van de watergang (watergang heeft nu een maximale diepte van 15 cm); 
5. Voorzichtig baggeren van de s  loot en slib uitspreiden over de oever, de overgebleven vissen en amfibieën 

worden hierbij verzameld; 
6. Alle gevonden fauna wordt in een tijdelijke opvangbak gedaan; 
7. De gevonden fauna wordt uitgezet in een naastgelegen, soortgelijke watergang; 
8. De sloot wordt kort hierop gedempt. 

 
Naast de bevindingen uit de genoemde quick  scan,  is er als gevolg  van de eerdere  sloop  van de manege nog de 
geldende afspraak dat er binnen deelgebied 6 permanente voorzieningen voor de vleermuis en huismus gerealiseerd 
dienen te worden. Dit vloeit voort uit een activiteitenplan dat met deze sloop gemoeid is. Het gaat om de aanleg van 
20  inbouwkasten  voor  vleermuizen  en  20  kasten  voor  huismussen.  Aan  de  omgevingsvergunning  wordt  de 
voorwaarde verbonden voor het plaatsen van 20 inbouwkasten voor vleermuizen en 20 kasten voor huismussen. De 
exacte  locaties  hiervoor  zijn  in  bekend  en  zijn  akkoord  bevonden  door  het  bevoegd  gezag,  de Omgevingsdienst 
Zuid‐Holland Zuid. Het plan is in bijlage 10 weergegeven. 
 
Conclusie 

Uit de AERIUS berekening blijkt dat de Natura 2000‐gebieden de beoogde ontwikkeling niet in de weg zitten. Uit de 
Quickscan is gebleken dat, rekening houdend met de genoemde aandachtspunten, uitvoering van het plan mogelijk is 
binnen de kader van de Wet natuurbescherming.   
Op basis hiervan vormt het aspect ecologie geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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4.10   Vormvrije m.e.r.‐beoordeling 
In  onderdeel  C  en  D  van  de  bijlage  bij  het  Besluit  m.e.r.  is  aangegeven  welke  activiteiten  planmer‐plichtig, 
projectmer‐plichtig of mer‐beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 
opgenomen.  Daarnaast  dient  het  bevoegd  gezag  bij  de  betreffende  activiteiten  die  niet  aan  de  bijbehorende 
drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op 
de  omstandigheden  als  bedoeld  in  bijlage  III  van  de  EEG  richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze  omstandigheden 
betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek en conclusie 

In dit bestemmingsplan worden 47 woningen mogelijk gemaakt. 
 
In  het  Besluit  milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  'aanleg,  wijziging  of  uitbreiding  van  een  stedelijk 
ontwikkelingsproject  m.e.r.‐beoordelingsplichtig  is  in  gevallen  waarin  de  activiteit  betrekking  heeft  op  een 
oppervlakte  van  100  hectare  of  meer,  een  aaneengesloten  gebied  en  2.000  of  meer  woningen  omvat  of  een 
bedrijfsvloeroppervlakte  van  200.000  m2  of  meer'.  De  beoogde  ontwikkeling  bestaat  uit  de  realisatie  van  47 
woningen en blijft daarmee onder de drempelwaarde. Omdat het project onder de drempelwaarde uit het Besluit 
m.e.r. blijft, kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.‐beoordeling. Deze  is opgenomen als Bijlage 11 bij deze 
toelichting en hieruit blijkt dat geen sprake is van (mogelijke) significant negatieve effecten. Het doorlopen van een 
verdere (formele) mer‐procedure is om die reden niet nodig. 
 
Op  basis  van  de  in  Bijlage  11  opgenomen  vormvrije m.e.r.‐beoordeling,  dient  het  bevoegd  gezag  uiterlijk  bij  de 
vaststelling van dit bestemmingsplan het m.e.r.‐beoordelingsbesluit genomen te hebben. 
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Hoofdstuk 5    Juridische planbeschrijving 

5.1    Planvorm 
Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld als een gedetailleerd eindplan. Gedetailleerd wil zeggen dat de bouw‐ en 
gebruiksmogelijkheden  gedetailleerd  zijn  vastgelegd  en  zo  een  herkenbaar  beeld  geven  van  de  eindsituatie.  De 
directe  bestemmingslegging  houdt  in  dat  er  op  basis  van  dit  bestemmingsplan  direct  omgevingsvergunningen 
verleend  kunnen worden,  er  is  bijvoorbeeld  geen  sprake  van wijzigings‐  of  uitwerkingsprocedures  die  eerst  nog 
doorlopen moeten worden. 
Tijdens het planproces  is bovendien gekozen voor de procedure waarbij de aanvraag van de omgevingsvergunning 
door BPD gelijktijdig met de behandeling van het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht door middel van de 
zogenoemde coördinatieregeling. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk op een en hetzelfde moment het bestemmingsplan 
wordt vastgesteld en de omgevingsvergunning wordt verleend.   

5.2    Verbeelding 
De verbeelding en  in samenhang daarmee ook de regels zijn opgesteld conform de  landelijke standaard SVBP2012. 
De verbeelding is opgebouwd uit diverse enkele bestemmingen, waarvan in de regels is bepaald wat hier de bouw‐ 
en gebruiksmogelijkheden zijn.     
Zoals  in de vorige paragraaf reeds benoemd  is sprake van een gedetailleerd plan, wat maakt dat de verbeelding al 
een herkenbaar beeld geeft van het door BPD uitgewerkte bouwplan.   
 
Op  de  verbeelding  is  binnen  de  bestemming Wonen met  bouwvlakken  weergegeven  waar  de  hoofdgebouwen 
gerealiseerd mogen worden en diverse aanduidingen op de verbeelding corresponderen met specifieke bepalingen 
uit de regels. Zo zijn op de verbeelding de  toegestane goot‐ en bouwhoogten, het maximum aantal woningen per 
bouwvlak en het  type woningen  (vrijstaand, aaneengebouwd, gestapeld) aangeduid. Hier wordt  in de  regels naar 
verwezen.   

5.3    Uitleg van de planregels 

5.3.1    Inleidende regels 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd voor zover deze begrippen van 
het  'normale'  spraakgebruik  afwijken  of  een  specifiek  juridische  betekenis  hebben.  Bij  de  toetsing  aan  het 
bestemmingsplan  zal moeten worden  uitgegaan  van  de  in  dit  artikel  aan  de  betreffende  begrippen  toegekende 
betekenis. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
Het onderhavige  artikel  geeft  aan hoe hoogte‐  en  andere maten die bij het bouwen  in  acht  genomen dienen  te 
worden, gemeten moeten worden. 
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5.3.2    Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 
Het structureel, openbaar groen is bestemd als Groen. Deze bestemming laat in hoofdzaak de inrichting als openbaar 
groen toe. Daarnaast zijn ook elementen als speelvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en 
langzaamverkeersverbindingen (voet‐ en fietspaden) toegestaan.   
Binnen deze bestemming zijn gebouwen uitgesloten. Overige bouwwerken (logischerwijs uitsluitend ten behoeve van 
het toegestane gebruik) kent in de regel een beperkte bouwhoogte van 4 m.   
 
Artikel 4 Verkeer 
De hoofdstructuur  voor auto‐ en  (brom)fietsverkeer  is bestemd als Verkeer. Hierbinnen bevinden  zich de wegen, 
doorgaande  fietspaden en parkeerplaatsen. Binnen deze bestemming  zijn gebouwen uitgesloten en dient overige 
bebouwing ‐ met uitzondering van verlichting, verkeersregeling en bewegwijzering ‐ te voldoen aan een hoogtemaat 
van maximaal 3 m.   
 
Artikel 5 Water 
De hoofdwatergangen  en hoofdwaterstructuur binnen  de wijk  zijn bestemd  als Water. Hiermee  is  niet  alleen de 
ligging  en  de  structuur  van  het water  vastgelegd, maar  ook  de  oppervlakte  aan water. Dit  laatste  is  relevant  in 
verband met de opgave  aan  te  realiseren oppervlaktewater  ter  compensatie  van de  toename  aan  verharding  als 
gevolg van de Vossepolder als geheel.   
 
Artikel 6 Wonen 
De  bestemming  Wonen  is  opgenomen  op  die  gronden  die  als  uitgeefbare  woonkavels  worden  ingericht.  Met 
bouwvlakken  is op de verbeelding vastgelegd waar de hoofdgebouwen gesitueerd mogen worden, waarvan ook de 
goot‐ en bouwhoogte, het aantal woningen en het type woningen op de verbeelding is aangeduid. 
 
In tegenstelling tot de hoofdgebouwen, mag overige bebouwing ook buiten het bouwvlak worden gerealiseerd. De 
regels  bepalen  daarbij  dat  bijbehorende  bouwwerken  uitsluitend  vanaf  2,5 m  achter  de  voorgevel  gerealiseerd 
mogen worden, waarmee de voorerven een open karakter behouden. Hier wordt verder aan bijgedragen doordat 
ook  erfafscheidingen  en  overige  bouwwerken,  voor  de  voorgevel  een  beperking  kennen  in  de  toegestane 
bouwhoogte in vergelijking met wanneer deze achter de voorgevel van het hoofdgebouw worden gerealiseerd.   
 
Artikel 7 Leiding ‐ Gas 
De gasleiding langs de noordrand van het plangebied is voorzien van de dubbelbestemming Leiding ‐ Gas. Hiermee is 
niet alleen de aanwezigheid van de  leiding toegestaan, maar worden ook voorwaarden gesteld aan het bouwen en 
andere  (grond)werkzaamheden  bedoeld  voor  andere  ‐  ter  plaatse  voorkomende  ‐  bestemmingen.  Bepaalde 
werkzaamheden zijn alleen mogelijk nadat hiervoor een vergunning is aangevraagd waarbij de vraag centraal staat of 
deze werkzaamheden het leidingbelang schaden.   
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Artikel 8 Waterstaat ‐ Waterkering 
Langs de Weerlanervaart, de Ringvaart en de Vossevaart zijn regionale waterkeringen aanwezig die bestemd zijn als 
Waterstaat  ‐  Waterkering.  Met  deze  dubbelbestemming  wordt  zowel  de  aanwezigheid  van  de  waterkering 
vastgelegd als beschermd. De bescherming bestaat eruit dat er voorwaarden worden gesteld aan het bouwen en 
andere  (grond)werkzaamheden  bedoeld  voor  andere  ‐  ter  plaatse  voorkomende  ‐  bestemmingen.  Bepaalde 
werkzaamheden zijn alleen mogelijk nadat hiervoor een vergunning is aangevraagd waarbij de vraag centraal staat of 
deze  werkzaamheden  het  leidingbelang  schaden,  waarover  advies  ingewonnen  dient  te  worden  bij  de 
leidingbeheerder.   

5.3.3    Algemene regels 

In het hoofdstuk 'Algemene regels' zijn regels opgenomen die betrekking hebben op meerdere of alle bestemmingen 
in het bestemmingsplan. Dit zijn onder andere de regels die verplicht zijn gesteld in het Besluit ruimtelijke ordening 
zoals de anti‐dubbeltelbepaling. In het navolgende zijn de algemene regels beschreven die specifiek van toepassing 
zijn op het onderhavige bestemmingsplan. 
 
Artikel 9 Anti‐dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering  is gegeven of 
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
 
Artikel 10 Algemene bouwregels 
Dit artikel voorziet  in bouwregels die algemeen van  toepassing zijn. Los van de bestemming die op een specifieke 
locatie  geldt  en  de  bouwregels  die  voor  die  bestemming  zijn  opgenomen  in  hoofdstuk  2,  zijn  de  algemene 
bouwregels uit Hoofdstuk 3 altijd van toepassing. 
 
In dit plan zijn algemene bouwregels opgenomen met betrekking tot het overschrijden van bouwgrenzen, de wijze 
waarop  met  bestaande  afwijkende  maatvoering  wordt  omgegaan  en  het  vereiste  om  bij  bouwplannen  in  het 
benodigde aantal parkeerplaatsen en eventueel benodigde ruimte voor laden en lossen te voorzien. 
 
Artikel 11 Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel maakt het mogelijk van de bestemmingsregels af te wijken voor kleine afwijkingen. 
 
Artikel 12 Overige regels 
In de overige  regels  is  vastgelegd  dat daar waar naar wettelijke  regelingen  en bepalingen wordt  verwezen, deze 
gelezen dienen te worden zoals luidend op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan. 
Ook  is  in  dit  artikel  de  koppeling  gelegd met  het  gemeentelijk  parkeerbeleid,  waarmee  de  daarin  opgenomen 
parkeernormen van toepassing worden verklaard. 
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5.3.4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 13 Overgangsrecht 
Overgangsrecht bouwwerken 

Uitbreiding van de bebouwing die onder het overgangsrecht valt  is slechts mogelijk met afwijking van het bevoegd 
gezag. 
 
Overgangsrecht gebruik 

Betreft de overgangsbepaling met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken voor zover dat 
gebruik afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. 
 
Artikel 14 Slotregel 
Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan kan worden aangehaald.   
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Hoofdstuk 6    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.1    Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
Het  bestemmingsplan  is  in  het  kader  van  het  wettelijk  verplichte  vooroverleg  toegestuurd  aan  de  relevante 
overlegpartners. In dat verband zijn reacties ontvangen van de volgende instanties:   
   Gasunie; 
   Veiligheidsregio Hollands Midden; 
   Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
Tevens zijn de milieuonderzoeken tijdens deze ronde beoordeeld door de Omgevingsdienst West Holland.   
 
Naar  aanleiding  van  de  overlegreacties  is  het  plan  op  onderdelen  aangepast  en  aangevuld. Dit  heeft  betrekking 
gehad op de paragraaf over externe veiligheid, de waterparagraaf en het artikel ' Leiding ‐ Gas'.   
Ook de beoordeling door de ODWH  van de uitgevoerde milieuonderzoeken heeft  geleid  tot  aanvullingen  in  (een 
aantal van) de uitgevoerde onderzoeken. De betreffende (milieu)paragrafen zijn naar aanleiding daarvan eveneens 
geactualiseerd.   
De overlegreacties hebben hiermee  vooral geleid  tot een aanvulling  in de motivering  van het plan, en niet  in de 
ruimtelijke mogelijkheden die met dit bestemmingsplan geboden worden.   

6.2    Participatie   
De  initiatiefnemer en gemeente gaan rond de start van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een 
bijeenkomst  organiseren  om  omwonenden  en  belangstellenden  te  informeren  over  de woningbouw  van  Fase  6 
Vossepolder.     

6.3    Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft conform de wettelijke verplichtingen voor een periode van 6 weken ter  inzage 
gelegen. De zienswijzen die tijdens deze termijn ontvangen zijn, zijn door de gemeente in behandeling genomen en 
van een beantwoording gezien. Dit is vastgelegd in de Nota zienswijzen, die als Bijlage 13 bij dit bestemmingsplan is 
opgenomen.  De  zienswijzen  hebben  niet  geleid  tot  wijzigingen  in  het  bestemmingsplan,  ten  opzichte  van  het 
ontwerp‐bestemmingsplan.   
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Hoofdstuk 7    Economische uitvoerbaarheid 

De gemeente Hillegom  is eigenaar  van de  grond en  voor dit gebied  is een Grondexploitatieplan Vossepolder  van 
toepassing waarin de economische uitvoerbaarheid en het kostenverhaal afdoende  is verzekerd. Jaarlijks wordt de 
Grondexploitatie  Vossepolder  herzien.  Het  vaststellen  van  een  exploitatieplan  is  dan  ook  niet  nodig.  Met  de 
initiatiefnemer van de te ontwikkelen woningen is in december 2021 een Koop‐ en Realisatieovereenkomst gesloten. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie betreft plangebied 
‘‘Vossepolder’’ te Hillegom. 
 

 
Afbeelding 1: plangebied ‘‘Vossepolder’’ te Hillegom 
 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en 
bijbehorende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag (activiteit 
bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. 
 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Voorafgaand aan een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740+A1;2016 dient een 
milieuhygiënisch vooronderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5725;2017. Op basis 
van de informatie uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt 
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de 
resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het 
bodemonderzoek. 
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten 
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de locatie waar het 
vooronderzoek betrekking op heeft. 
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Verkennend bodemonderzoek 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740+A1;2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft de 
werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek 
naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Op basis van de informatie uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt een 
onderzoekshypothese geformuleerd. Elke uit het milieuhygiënisch vooronderzoek resulterende 
onderzoekshypothese over de aan- of afwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen en de 
wijze van verspreiding wordt getoetst met een locatie specifieke onderzoeksstrategie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het milieuhygiënisch vooronderzoek stapsgewijs besproken. Het 
milieuhygiënisch vooronderzoek bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van de aanleiding 
en de afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt informatie verzameld van de 
voorgeschreven onderzoeksaspecten en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Op basis 
hiervan worden conclusies getrokken en wordt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
vastgesteld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het verkennend bodemonderzoek stapsgewijs besproken. Als eerste stap 
wordt, op basis van de bij het milieuhygiënisch vooronderzoek voor de locatie vastgestelde 
hypothese, de onderzoeksstrategie vastgesteld. Vervolgens worden de uitvoering en resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek apart besproken. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt de vastgestelde hypothese getoetst en worden indien van 
toepassing, aanbevelingen gedaan met betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. MILIEUHYGIENISCH VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 AANLEIDING VOORONDERZOEK 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek moet antwoord worden 
verkregen op een aantal onderzoeksvragen. Als eerste stap in het vooronderzoek dient 
derhalve de aanleiding te worden vastgesteld.  
 
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 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. 
 
 
2.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
 
Vraag: Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 
De globale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de overzichtskaart die in bijlage 
1.1 is opgenomen. In tabel 2.1 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde 
onderzoeksvraag opgenomen.  
 
TABEL 2.1: afbakening onderzoeksgebied 

Vraag Bronnen  

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 

Locatie Plangebied ‘‘Vossepolder’’  Kadaster /  
BAG-viewer / 
www.gpscoördinaten.nl  
 

Plaats Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

RD-coördinaten Omschrijving: globaal middelpunt onderzoekslocatie 

 X: 101.152 Y: 479.137 

Kadastraal Gemeente Hillegom 

 Sectie B 

 Nummer  5994, 5995, 6232, 6266 

Hoogte maaiveld Circa – 0,6 m NAP Dinoloket 

Oppervlakte  Circa 2.340 m² Kadaster /  
Google Maps Belendingen Noord Weerlanervaart 

 Oost Weerlanervaart 

 Zuid Braakliggend terrein 

 West Braakliggend terrein 

Afbakening VO 25 meter buiten kadastrale grenzen 

Afbakening voldoende Ja  
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2.3 POTENTIELE BRONNEN VAN BODEMVERONTREINIGING 
 
Vraag: Is 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 de verdachte parameters? 
 
In tabel 2.2 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.2: potentiële bronnen van bodemverontreinigi ng 

Vraag Bronnen  

Huidig gebruik Braakliggend terrein Google Maps / 
Topotijdreis /  
Informatie opdrachtgever 

 Potentiële bronnen aanwezig? Nee 

Voormalig gebruik Voor zover bekend heeft de onderzoekslocatie in het verleden 
geen eerder gebruik gekend.  

 Potentiële bronnen aanwezig? Nee 

 Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het terrein. 

 De locatie betreft geen (voormalige) stortplaats. 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin 

Conclusie van 
potentiele bronnen 

Op de locatie zijn geen potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging aanwezig. 

 
 
2.4 BODEMKWALITEIT EN ASBEST 
 
Vraag: Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 
In tabel 2.3 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.3: bodemkwaliteit en asbest 

Vraag Bronnen  

Asbest Er is geen informatie beschikbaar over de aanwezigheid van 
asbest in de bodem. 

Topotijdreis / 
BAG-viewer 

Bodemkwaliteit Bodemfunctieklasse Wonen Omgevingsdienst West-Holland  

Conclusie bodemkwaliteit 
en asbest 

Op de locatie is geen informatie beschikbaar over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem. 
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2.5 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Vraag: 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? 
 
In bijlage 2.3 is kaartmateriaal van de periode 1951 - 2016 opgenomen. In tabel 2.4 is de 
uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Vraag Bronnen  

Bodemopbouw Circa 0,0 - 1,5 m-mv Afwisseling van zand, klei en 
veen  

Dinoloket /  
Hoogheemraadschap van Rijnland / 
Bodematlas provincie Zuid-Holland (lokaal) Circa 1,5 – 3,0 m-mv Veen 

Grondwater (lokaal) Grondwaterstand freatisch Circa 1,0 m-mv 

 Een eenduidige stromingsrichting van het grondwater is niet 
bekend.  

 Voor zover bekend wordt het grondwater op en in de 
nabijheid van de onderzoekslocatie niet beïnvloed door 
menselijk handelen.  

 De onderzoekslocatie is niet gelegen in een 
grondwaterbeschermingsgebied.  

Geohydrologie Doordat de grondwaterstand (in de Bollenstreek in verband 
met de teelt van bollen) door middel van de slootpeilen op 
een vast peil wordt gereguleerd, is er nauwelijks sprake van 
een horizontale stromingsrichting van het grondwater. Een 
(tijdelijke) optredende horizontale stromingsrichting wordt 
veroorzaakt door regenoverschot en zal naar de omliggende 
sloten gericht zijn.  

Bodemvreemde lagen Op basis van het kaartmateriaal is bekend dat op de locatie 
in het verleden mogelijk enkele watergangen hebben 
gelegen en zijn gedempt. De exacte periode en het 
materiaal waarmee de watergangen mogelijk zijn gedempt is 
niet bekend. De watergangen zijn vermoedelijk gedempt met 
gebiedseigen grond.  

Google Earth /  
Topotijdreis 
 

Conclusie ten aanzien van 
vigerend bodemonderzoek 

Ter plaatse van de locatie worden geen bijzonderheden 
verwacht met betrekking tot de bodemopbouw en 
geohydrologie. 
 
Ter plaatse van de locatie zijn mogelijke enkele 
watergangen gedempt. Betreffende dempingen zijn verdacht 
op de kritische parameters zware metalen en PAK. 

 
 
2.6 BEINVLOEDING 
 
Vraag: Is sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
 
In tabel 2.5 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.5: beïnvloeding 

Vraag Bronnen  

Beïnvloeding Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen 
beïnvloeding vanuit de omgeving verwacht. 

Bodemloket /  
Omgevingsdienst West-Holland / 
Archief IDDS 

Conclusie Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende 
percelen de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
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2.7 BODEMVERONTREINIGING 
 
Vraag: Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
 
In tabel 2.6 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.6: bodemverontreiniging 

Vraag Bronnen  

Zijn er in het verleden milieukundige bodemonderzoeken verricht op de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan? 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het 
verleden de volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 

- Verkennend bodemonderzoek door DHV (rapport kenmerk: K2056-76-001, 
d.d. 9 september 1996). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 
04025284/AJ/rap1, d.d. 7 juni 2004). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 
04126139/AJ/rap1, d.d. 6 mei 2005). 

- Asbestonderzoek door Tauw (rapport kenmerk: R001-4469794MGK-bom-
V01, d.d. 4 september 2006). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 
1001B710/PDI/rap1, d.d. 12 maart 2010). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk 
1610J751/DBI/rap1/2/3, d.d. 10 en 11 januari 2017).  

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk 
1703K276/JHA/rap1, d.d. 9 mei 2017).  

- Actualiserend bodemonderzoek en verkennend/nader bodemonderzoek 
naar asbest door Tauw (rapport kenmerk 1261443, d.d. 2 maart 2018).  

 
Op basis van de resultaten van voorgaand onderzoek van IDDS (rapport kenmerk 
1703K276/JHA/rap1, d.d.9 mei 2017) zijn op het aangrenzende terreindeel hooguit 
lichte verontreinigingen in de grond en het grondwater aangetroffen.  

Omgevingsdienst West-Holland /  
Bodemloket /  
Archief IDDS 

Conclusie 

Op de locatie is geen vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
 
2.8 TERREINVERKENNING 
 
De terreinverkenning heeft tot doel om te controleren of de gedocumenteerde informatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie ter plaatse en deze aan te vullen met relevante 
waarnemingen.  
 
De terreinverkenning is op 20 februari 2019 uitgevoerd. Op basis van de terreinverkenning blijkt 
het navolgende: 
 

- Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. 

- Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die van invloed kunnen zijn op het uit te 
voeren bodemonderzoek. 

 
Naar aanleiding van de terreinverkenning hebben zich geen wijzigingen of wel wijzigingen 
voorgedaan ten opzichte van de reeds verkregen gegevens uit het vooronderzoek.  
 
Ter illustratie is in bijlage 2.2 een fotoreportage opgenomen.  
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2.9 BEOORDELING 
 
Vraag: Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  
 
Het vooronderzoek is beoordeeld op afwijkingen ten opzichte van de NEN 5725;2017. Indien er 
sprake is van afwijkingen zijn deze omschreven en is de reden van afwijking aangegeven. 
Beoordeeld is in hoeverre de afwijking gevolgen heeft op de betrouwbaarheid en in hoeverre er 
sprake is van beperkingen in relatie tot de onderzoeksvragen. Vervolgens is beoordeeld in 
hoeverre de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, afdoende bekend is, of in hoeverre bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
In tabel 2.7 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.7: beoordeling  

Vraag 

Zijn er afwijkingen opgetreden ten opzichte van de NEN 5725;2017   

Ten opzichte van de NEN 5725:2017 zijn geen afwijkingen opgetreden. 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  

Onvoldoende De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is niet afdoende bekend, op de 
onderzoekslocatie is geen (recent) milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. 

 
 
2.10 CONCLUSIE EN HYPOTHESESTELLING 
 
Vraag: Welke hypothese is van toepassing? 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn conclusies getrokken over de 
verwachting van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezige verontreinigende 
stoffen.  
 
Op basis van de getrokken conclusie is een hypothese geformuleerd. De hypothese betreft voor 
elke (deel)locatie, in zowel het horizontale als het verticale vlak, de verwachting met betrekking 
tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij het vervolgonderzoek, zie hoofdstuk 3, dient 
de hypothesestelling als basis voor de onderzoeksstrategieën uit de desbetreffende 
normdocumenten. De hypothese en strategie zijn complementair aan elkaar. 
 
TABEL 2.8: conclusie en hypothese 

Vraag 

Onderzoekslocatie Plangebied ‘‘Vossepolder’’ te Hillegom 

Oppervlakte Circa 2.340 m² 

Conclusie Grond  Onverdacht, niet tot licht verontreinigd 

 Grondwater  Onverdacht, niet tot licht verontreinigd 

Hypothese NEN 5740 Onverdacht 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 
 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. De onderzoeksstrategie is aangegeven in 
tabel 3.1. 
 
TABEL 3.1: onderzoeksstrategie 

 
 
3.2 UITVOERING VELDONDERZOEK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op de situatietekening die in bijlage 3 is opgenomen.  
 
TABEL 3.2: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  20-02-2019 

Uitvoerende  partij  VeldXpert 

BRL SIKB / VKB protocol  
 

BRL SIKB 2000  
VKB protocol 2001, 2002 

Onderzoeksaspect  Meetpunten  Codering  

Type  Diepte [m -mv]  

Algemene bodemkwaliteit Boring met peilbuis 
Boring 
Boring  

3,0 
2,0 
0,5 

01 
02, 03 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

 
 
Uitvoeringswijze 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met 
daarin de gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in 
bijlage 4. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot het veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn, of in de nabije toekomst 
te worden, van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie, gebaseerd op 
uitgevoerde boringen, wordt als volgt omschreven: 
 

- De bovengrond, vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,5 m-mv, bestaat 
overwegend uit matig fijn zand en klei, waarbij plaatselijk veen voorkomt.  

- De ondergrond, vanaf 0,5 m-mv tot een diepte 3,0 m-mv bestaat overwegend uit een 
afwisseling van matig fijn zand en veen. 

Onderzoeksaspect  Onderzoeksstrategie  Oppervlakte  

Algemene bodemkwaliteit NEN 5740; onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) Circa 2.340 m² 
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Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen 
aan de geur herkend worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de 
veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd 
worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 5. Op basis van de 
boorstaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen bijmengingen met bodemvreemde 
materialen zijn aangetroffen.  
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij opgemerkt dat bij het aantreffen van puin 
in de bodem, de locatie op voorhand als asbestverdacht dient te worden aangemerkt. 
 
Grondwater 
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de actuele grondwaterstand 
opgenomen ten opzichte van het maaiveld. Van het bemonsterde grondwater is in het veld de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
gemeten. Het bemonsterde grondwater is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen die 
kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
 
In tabel 3.3 zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde metingen en verrichtte 
waarnemingen. 
 
TABEL 3.3: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis  Filterstelling  Monstername  Grondwater -
stand 

pH EC Troebelheid  Zintuiglijke afwijkingen / 
overige bijzonderheden 

 [m-mv] d.d. [m-mv]  [µS/cm] [NTU]  

01 2,00 – 3,00 27-02-2019 1,00 7,2 3200 77 geen bijzonderheden 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 1,0 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH) en het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte 
van een natuurlijke situatie.  
 
De mate van troebelheid (NTU) is (enigszins) verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. 
Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de locatie bekende gegevens 
vooralsnog niet te geven. 
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3.3 UITVOERING LABORATORIUMONDERZOEK  
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 6 
zijn opgenomen. 
 
Analysestrategie 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is, voor het verkrijgen van een representatief beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden met de bodemopbouw en 
eventuele zintuiglijk waargenomen afwijkingen. Voor het verkrijgen van een ruimtedekkend 
beeld is eveneens rekening gehouden met de situering van de boringen.  
 
In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de monsters, waar van toepassing de 
monstersamenstelling, de monstertrajecten en de uitgevoerde analyses.  
 
Samenstelling analysepakketten  
In het standaard pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Ten behoeve van de toetsing van de analyseresultaten zijn van alle grondmonsters de 
percentages lutum en/of organische stof bepaald.   
 
In het standaard pakket voor grondwater zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 

 
 
3.4 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 6 zijn opgenomen. De analyseresultaten zijn, waar van toepassing, getoetst middels de 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 7.  
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
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Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
In tabel 3.4. zijn de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen alsmede de 
resultaten van de uitgevoerde toetsingen.  
 
<AW / <S niet verontreinigd: het gehalte / de concentratie is lager dan of gelijk aan de 

achtergrond-waarde (grond) of streefwaarde (grondwater), dan wel de 
rapportagegrens; 

>AW / >S licht verontreinigd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht 
verontreinigd; 

>T matig verontreinigd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of 
gelijk aan de interventiewaarde; 

>I sterk verontreinigd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
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TABEL 3.4: overzicht monsters, monstersamenstelling , analyses en toetsingsresultaten  
Onderzoeksaspect  Monstercodes, deelmonsters en 

bodemlagen 
(bodemlagen in cm-mv) 

Matrix  en eventuele bijzonderheden  Analyse  Toetsingsresultaten Wbb  (GSSD) 

    > AW / > S 
(licht verhoogd) 

> T  
(matig verhoogd) 

> I  
(sterk verhoogd) 

Algemene 
bodemkwaliteit 

MM01: 01 (0-50) + 02 (0-50) + 03 (0-50) + 
05 (0-50) + 09 (0-50) 

Grond, geen bijzonderheden NEN 5740 grond Kwik 0,17 - - 

MM02: 07 (0-50) + 08 (0-50) + 11 (0-50) Grond, geen bijzonderheden NEN 5740 grond Cadmium 0,88 
Minerale olie 192 

- - 

MM03: 01 (100-150) + 02 (80-130) +  
03 (50-100) 

Grond, geen bijzonderheden NEN 5740 grond Kwik 0,21 
Lood 61 
Minerale olie 198 

- - 

01-1-1: 01 (200-300) Grondwater, geen bijzonderheden NEN 5740 grondwater Zink 79 - - 
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3.5 INTERPRETATIE 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit een afwisseling van 
zand en klei, waarbij plaatselijk veen voorkomt. In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen 
met bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
In de bovengrond overschrijden plaatselijk de gehalten cadmium, kwik en minerale olie de 
desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand en 
veen. In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
waargenomen. 
 
In de ondergrond overschrijden plaatselijk de gehalten kwik, lood en minerale olie de 
desbetreffende achtergrondwaarden.  
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,0 m-mv. De mate van troebelheid (NTU) is 
(enigszins) verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is 
op basis van de voor de locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijdt de concentratie zink de desbetreffende 
streefwaarde.  
 
De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
streefwaarden. 
 
 
3.6 TOETSING HYPOTHESE 
 
De op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese is 
getoetst aan de resultaten van het verkennend bodemonderzoek. De toetsing van de hypothese 
is in onderstaande tabel opgenomen. Indien van toepassing is, bij een (gedeeltelijk) onjuiste 
hypothese de invloed op representativiteit van het onderzoek in relatie met de gevolgde 
onderzoeksstrategie aangegeven.   
 
TABEL 3.5: hypothese en onderzoeksstrategie 

Onderzoekslocatie  Plangebied ‘‘Vossepolder’’ te Hillegom  

Hypothese  Onverdacht  

Toetsing  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese onverdacht formeel 
verworpen. 

 Reden: In de grond en het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten zware 
metalen en minerale olie aangetoond.  
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3.7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie betreft plangebied 
‘‘Vossepolder’’ te Hillegom. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en 
bijbehorende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag (activiteit 
bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. 
 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

- In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
aangetroffen. 

- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.  

- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, kwik en minerale olie. 
- De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood en minerale olie.  
- Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met zink.  

 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) dient de hypothese 
onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel te worden verworpen.  
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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4. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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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: Oude Weerlaan 69

Locatie
Adres Oude Weerlaan 69B 2181HZ HILLEGOM

Locatiecode AA053400158

Locatienaam Oude Weerlaan 69

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409152

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

22-12-2000
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Oude
Weerlaan
69

Tukkers 2015060817
DIV
MDWH

og is lichte verontr. met cu, hg, zn, eox en pak; gw is
licht verontr. met cu. de lichte verontr. in de bodem
vormen geen belemmering voor de bouw, bijt
ontgraven grond dient rekening houden met beperk.
van hergebruik

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: Weerlaan 60A te Hillegom

Locatie
Adres Weerlaan Hillegom

Locatiecode AA053401174

Locatienaam Weerlaan 60A te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB Starten sanering Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Meldingsformulier BUS saneringsplan Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en >=
100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

IDDS Verkennend en
waterbodemonderzoek
gebied Treslong-Oost te
Hillegom

04025284IAJIrap 1
DIV
MDWH

06-05-2005 Nader onderzoek

Verkennend +
aanvullend
bodemonderzoek Oude
Weerlaan 60 te
Hillegom

IDDS
Milieu

05-02-2018 Nader onderzoek

Tauw Nader
bodemonderzoek asbest
Weerlaan 60a te
Hillegom (paardenbak
binnen)

Tauw
bv

R002-1261443AGB-
V01-efm-NL

02-03-2018 Nader onderzoek
act. en VO NO asbest
Vossepolder Hillegom

Tauw
bv

2018057445
DIV
MDWH

Asbest boven interventiewaarde,
geval van ernstige
bodemverontreiniging. In
westelijk deel in de bovengrond
PAK, min. olie > I geval van
ernstige bodemverontreiniging
met PAK en minerale olie. Ook
enkele kleinere spots met
PAK/minerale olie aanwezig.
Verder in de bovengrond Hg,
Pb, Zn, ni, Co, PAK, PCB, min.
olie > AW En in de ondergrond
Hg, Pb > AW In grondwater Ba,
naftaleen > S

23-07-2018
Meldingsformulier
BUS
saneringsplan

BUS-melding compleet
met rapporten inzake
Weerlaan 60a te
Hillegom

Tauw
bv

DIV
MDWH
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Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

afgebroken gebouw (asbest
verdacht)

9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Op basis van asbest een ernstig geval. Op basis van minerale olie en pak is het geen ernstig
geval.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

16-08-2018 BUS-melding correct aangeleverd 2018130765 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Geen Nazorg

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Voll. verw., aanvulgrond BGW Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Locatie
Adres Oude Weerlaan 60 2181HZ Hillegom

Locatiecode AA053401183

Locatienaam Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

05-02-2018
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Nader
bodemonderzoek naar
asbest Weerlaan 60 A
Paardenbak (binnen)

Tauw 2018174755
DIV
MDWH

Ter plaatse van RE 1 en RE 2 is asbest
aanwezig.

02-03-2018
Avr
(aanvullend
rapport)

Bodemonderzoek
Vossepolder te
Hillegom

Tauw 2018174754
DIV
MDWH

Bovengrond:zware metalen, PCB, PAK en
minerale olie > AW en verschillende spots
met interventiewaarde overschrijdingen in
PAK en/of minerale olie en één spot met
asbest Grondwater: barium en naftaleen
>AW Ondergrond: niet onderzocht

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
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan (perceel B 4787)

Locatie
Adres Oude Weerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400186

Locatienaam Oude Weerlaan (perceel B 4787)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409175

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

22-12-1998
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Oude
Weerlaan
ong. (B
4787)

Tukkers
DIV
MDWH

milieuhygienisch is er geen bezwaar aangetroffen tegen
de verkoop van het terrein. grond eveneens
geanalyseerd op voh, maar niet aangetroffen.
bg:hg,olie,>s;eox>detectielimiet(dl);og:pb>s;eox>dl;gw:-.

28-08-2000 Bouwstoffenbesluit

Oude
Weerlaan
ong. (B
4787)

IDDS
DIV
MDWH

minerale olie overschrijdt de streefwaarde. de grond kan
als schone grond worden hergebruikt.

25-10-2000 Bouwstoffenbesluit
Oude
Weerlaan
(B 4787)

IDDS
DIV
MDWH

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
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Weerlaan (Treslong)

Locatie
Adres Weerlaan Hillegom

Locatiecode AA053400214

Locatienaam Weerlaan (Treslong)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053400010

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-01-1985
Orienterend
bodemonderzoek

Weerlaan
(Treslong)

Overig ST-5525

01-04-1985 Nader onderzoek
Weerlaan
(Treslong)

Overig ST-5525

01-05-1990
Indicatief
onderzoek

Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525

indicatief onderz. verontr aangetroffen, reden
voor aanvullend onderzoek bg:hg,cu,pb,zn og:
olie>c zn,pak,hg>a>a gw:- aanv. onderz: tweede
aanv. onderzoek noodzakelijk hg,pb,cu>a olie>b

01-08-1990 Nader onderzoek
Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525

na indicatief onderz. aanv. onderz uitgevoerd;
geen noodzaak tot nader onderzoek indicatief
onderz: bg:cu,pb,hg>a og: hg,pak,zn>a gw:-
aanv: bg:- og:-

01-10-1990
Indicatief
onderzoek

Weerlaan
(Treslong)

Tauw

01-03-1991
Avr (aanvullend
rapport)

Weerlaan
(Treslong)

Grontmij

01-03-1991 Nader onderzoek
Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525

grond en gw gedeeltelij licht tot matig verontr.
met zware metalen, pak's, tol, xyl; verschillende
kleine locaties dienen gesaneerd te worden;
voor analyses - dossier raadplegen

01-03-1991 Nader onderzoek
Molenlaan
3a
(Treslong)

Grontmij 2015063002
DIV
MDWH

saneringsmaatregelen treffen voor
olieverontreining. bg(puin):- og(matige tot lichte
oliegeur):olie>c gw:olie>c

01-06-1991 Saneringsplan
Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525
verschillende locaties ( van c tot en met g)
worden gesaneerd; bodem gw en slib verontr.
door pak, lood, zink en koper, kwik

01-06-1991 Saneringsplan
Molenlaan
3a
(Treslong)

Grontmij 2015063004 grond en gw moeten worden gesaneerd

01-05-1992
Sanerings
evaluatie

Weerlaan
(Treslong)

Grontmij 2015063003 ST-5525

sanering is uitgevoerd in de periode tussen
2-01-en 17-02-92, verontr. slib en grond zijn
afgevoerd naar stortplaatsen, saneringslocaties (
c,d en g) zijn voldaan aan de doelstelling van

 

Pagina 12 van 22 - 13-02-2019

 



de sanering, geen beperkingen aan het gebruik.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-station 1910 9999 Nee

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1937 1961 Nee

groentenkwekerij 9999 1992 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1992 Nee

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1937 1961 Nee

zaadkwekerij 1937 1961 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I

Grondwater I

Waterbodem K3

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Geen Nazorg 01-01-1992 31-12-1992

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 13 van 22 - 13-02-2019

 



Locatie: Vossepolder

Locatie
Adres Weerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400384

Locatienaam Vossepolder

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409334

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Vossepolder IDDS HI/11/392
DIV
MDWH

weiland: bg licht verontr. met cu, pb, hg, pak en mo,
eox is verhoogd; og licht verontr. met pak, eox is
verhoogd; gw licht verontr. met as en xyl. dammetjes:
alleen eox is verhoogd. driehoek bij de manege: bg > i
met pak en mo

04-09-2006
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Vossepolder Tauw 2015020347
DIV
MDWH

in grond van het weiland is geen asbest gevonden, in
de puindammen is wel asbest aangetroffen maar <dan i
waarden, Puinhoudende terreindeel aan de
zuid-westzijde is niet onderzocht

19-05-2008
Nader
onderzoek

Vossepolder Tauw 2017112256
DIV
MDWH

2017: rapport is verouderd. Rapport is zonder status
concept). Zeer summier gerapporteerd. Verder is
verontreiniging niet afgeperkt ivm ongesplitste
mengmonsters. Actualisatie is noodzakelijk. PAK in mm
uit bovengrond boringen 100, 101, 103, 104 en 106 > I
PAK in mm uit bovengrond boringen 102 en 107 > T
Verder PAK > S

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >I Nee Nee

ophooglaag (niet gespecificeerd) 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >S Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Omvang niet bepaald

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan achter 60

Locatie
Adres Oude Weerlaan 60 2181HZ HILLEGOM

Locatiecode AA053400618

Locatienaam Oude Weerlaan achter 60

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409538

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet 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

12-03-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Oude Weerlaan achter 60 IDDS HI/10/306 DIV MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >S Nee Ja

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: Montagebedrijf Coslo; Oude Weerlaan 57

Locatie
Adres Oude Weerlaan 57 2181HZ HILLEGOM

Locatiecode AA053401126

Locatienaam HBB: Montagebedrijf Coslo; Oude Weerlaan 57

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

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 9999 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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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.
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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).

 

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
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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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BIJLAGE 2.2 
FOTOREPORTAGE 



Foto 1:  

 
 
 
Foto 2:  

 



Foto 3: (meetpunt 01) 

 
 
 
Foto 4: (meetpunt 02) 

  



Foto 5: (meetpunt 03) 

 
 
 
Foto 6: (meetpunt 04) 

  



Foto 7: (meetpunt 05) 

 
 
 
Foto 8: (meetpunt 06) 

 



Foto 9: (meetpunt 07) 

 
 
 
Foto 10: (meetpunt 08) 

  



Foto 11: (meetpunt 09) 

 
 
 
Foto 12: (meetpunt 10) 

 



Foto 13: (meetpunt 11) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2.3 
KAARTMATERIAAL 

 

 



Kaartmateriaal 1951: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
Kaartmateriaal 1965: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
  



Kaartmateriaal 1980: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
Kaartmateriaal 1997: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
  



Kaartmateriaal 2016: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
SITUATIETEKENING 



Versie nr. Bijlage nr.Tekening nr.

Getekend:
Vrijgegeven: 

Formaat:
Schaal:
Schaal situatie:

Datum:

Opdrachtgever

Projectnummer

Locatie

Omschrijving

Akkoord

31.1L897-BO-01

Rho Adviseurs B.V.

1810L897

Vossepolder, Hillegom

Verkennend bodemonderzoek

JHA
COB

A3

14-3-2019

Plangebied
Boorpunten

Boring
Boring met peilbuis

Legenda
47

91
00

47
91

00

47
91

50

47
91

50

47
92

00

47
92

00

101100

101100

101150

101150
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101200



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
FORMULIEREN VELDONDERZOEK 



 
 
 
IDDS Milieu 
s’-Gravendijkseweg 37 
2200 AC Noordwijk 
T.a.v.: J. van Haaster 
 
Noordwijk 27-02-2019 
 
Projectnummer: 1810L897 
Uw Kenmerk : 1810L897 
Betreft project : Vossepolder Hillegom 
 
 
Geachte heer Van Haaster, 
 
Hierbij doen wij u de rapportage toekomen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden naar 
aanleiding van uw opdracht op de bovengenoemde locatie.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het certificaat van VeldXpert van de BRL SIKB 2000.  
Voor de het plaatsen van de boringen en peilbuizen, nemen van grondmonsters en eventueel 
inmeten van de boringen tijdens het veldwerk is uitgegaan van VKB-protocol 2001. 
Voor het nemen van de grondwatermonsters is uitgegaan van VKB-protocol 2002. 
 
Het procescertificaat van VeldXpert en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 
 
VeldXpert verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de locatie waar de veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd of in de nabije toekomst te worden.  
 
Deze rapportage de onderhavige brief samen met  

- de veldwerktekening,  
- FV04 Veldwerk verslag 
- Uitdraai Boorstaten 
- Foto reportage 
- Uitdraai watermonstername 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dirk Lange 
Planner 
VeldXpert 
 
 

BRL SIKB 2000 
VKB-protocollen 

2001 & 2002 

 















Peilbuizen, watermonsters en flessen

Projectcode: 1810L897

01Meetpunt

Peilbuis F.Van F.Tot T.o.v. LengteBOPB WWV Diameter MateriaalMaaivld T.o.v

1 200 300 MA 32 HDPEMA

Gwsmv 95 gwstm 95 nbl NTU 77

01-1-1 27-02-2019 100 6 BR 7,2 0,2 /

Waterm. Datum GWS Vr.P. Typ. P. Opbr. Drijfl Kleur Geur PID Helderh Min Ec Ec Eh pH Spoelsn./Tijd Temp

83200

Fles Barcode Opmerking Type Gefiltreerd Conservering

1 0329313YA N

2 0246600MM J



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
BOORSTATEN EN LEGENDA 

 

 



Projectcode: 1810L897 Projectnaam: Vossepolder te Hillegom Pagina 1 / 3

Boring: 01
Datum: 20-02-2019

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor-170

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 02
Datum: 20-02-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-80

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

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 20-02-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

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

-100

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50
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Boring: 05
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 06
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 07
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50
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Boring: 09
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 10
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 861308
Validatieref. : 861308_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 februari 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 68,6 84,2 77,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 11,0 2,4 4,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 9,8 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 24 52 21
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,39 0,58 0,28
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 5,6 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 11 12 13
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,13 0,07 0,15
S lood (Pb) mg/kg ds 34 23 40
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 18 6
S zink (Zn) mg/kg ds 46 77 37

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 100 46 79

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 0,14 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,05 0,07
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,06 0,10
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08 < 0,05 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05 < 0,05 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,44 0,50 0,72

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5893234 = MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50)
5893235 = MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50)
5893236 = MM03 01 (100-150) 02 (80-130) 03 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019
Startdatum : 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019
Monstercode : 5893234 5893235 5893236
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5893234
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 1 %
2) fractie C19 - C29 14 %
3) fractie C29 - C35 70 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5893235
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 25 %
3) fractie C29 - C35 55 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 46 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5893236
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : MM03 01 (100-150) 02 (80-130) 03 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 62 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 79 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5893234 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50) 01 0-0.5 3165362AA
02 0-0.5 3165934AA
03 0-0.5 3165931AA
05 0-0.5 3165916AA
09 0-0.5 3165928AA

5893235 MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 07 0-0.5 3165938AA
08 0-0.5 3165932AA
11 0-0.5 3165940AA

5893236 MM03 01 (100-150) 02 (80-130) 03 (50-100) 01 1-1.5 3165366AA
02 0.8-1.3 3165941AA
03 0.5-1 3165935AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 863208
Validatieref. : 863208_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TMKR-JZMG-JOPV-FETH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 49
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 3,1
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 79

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5898177 = 01-1-1 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/02/2019
Startdatum : 27/02/2019
Monstercode : 5898177
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5898177
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5898177 01-1-1 01 (200-300) 01 2-3 0329313YA
01 2-3 0246600MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7,1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 



 
 

Projectcode: 1810L897 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   861308 861308 861308 

Boring(en)   01, 02, 03, 05, 09 07, 08, 11 01, 02, 03 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 

Humus % ds 11 2,4 4,0 

Lutum % ds 1,0 9,8 1,0 

Datum van toetsing  11-3-2019 11-3-2019 11-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  68,6 68,6
 (6)

   84,2 84,2
 (6)

   77,1 77,1
 (6)

  

Lutum %  <1    9,8    <1   

Organische stof (humus) %  11,0    2,4    4,0   

Aard artefacten -   
  

  
  

  
  

Gewicht artefacten g   
  

  
  

  
  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  24 93
 (6)

   52 102
 (6)

   21 81
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,39 0,47 -0,01  0,58 0,88 0,02  0,28 0,44 -0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  5,6 10,6 -0,03  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  11 17 -0,15  12 19 -0,14  13 25 -0,1 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,13 0,17 0  0,07 0,09 -0  0,15 0,21 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 46 -0,01  23 31 -0,04  40 61 0,02 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  7 20 -0,23  18 32 -0,05  6 18 -0,26 

Zink [Zn] mg/kg ds  46 89 -0,09  77 130 -0,02  37 84 -0,1 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,05 0,05  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,06   0,14 0,14   0,16 0,16  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   0,05 0,05   0,07 0,07  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,03   0,06 0,06   0,10 0,10  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,06 0,06  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,07 0,07  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,07   <0,05 <0,04   0,07 0,07  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04   0,07 0,07  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,44 0,40 -0,03  0,50 0,50 -0,03  0,72 0,72 -0,02 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0045 -0,02   <0,020 0   <0,012 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  100 91 -0,02  46 192 0  79 198 0 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1810L897 

 
  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 

 



 
 

Projectcode: 1810L897 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 

Datum bemonstering  27-2-2019 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  11-3-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  49 49 -0 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  3,1 3,1 -0,21 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 

Zink [Zn] µg/l  79 79 0,02 

   

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  0,2 0,2 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   0,83
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

  

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1810L897 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
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 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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BESCHIKKING INSTEMMING EVALUATIEVERSLAG 
artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen 

 

Melding 
De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 9 december 2019 een melding ontvangen 
van Tauw B.V. namens Gemeente Hillegom. De melding is ingediend op grond van 
artikel 13 van het Besluit uniforme saneringen en artikel 4.2 van de Regeling uniforme 
saneringen. De melder verzoekt om het evaluatieverslag te beoordelen op grond van 
artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen. De melding heeft betrekking op de 
locatie Weerlaan 60a te Hillegom en is bij de Omgevingsdienst geregistreerd onder 
locatiecode AA053401174. 
 
Voor de beoordeling is uitgegaan van de volgende documenten: 
 Melding sanering, categorie immobiel, d.d. 23 juli 2018; 
 Verslag controlebezoek d.d. 28 augustus 2019; 
 Evaluatieverslag sanering, categorie immobiel d.d. 9 december 2019. 
  
Procedure 
Het saneringsverslag behoeft de instemming van het bevoegd gezag op grond van 
artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen. Bij de instemming met het 
evaluatierapport wordt redelijkerwijs aangenomen dat er geen behoefte bestaat aan 
de toepassing van de procedure 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Daarom wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd, maar direct een definitief besluit 
genomen. Op de totstandkoming van dit besluit zijn titel 4.1 van de Awb en de Wet 
bodembescherming (Wbb) van toepassing. 
 
Overwegingen 
Op 16 augustus 2018 heeft de Omgevingsdienst aangegeven dat de melding sanering in 
overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb, het Besluit uniforme saneringen en 
de Regeling uniforme saneringen. 
 
De verstrekte gegevens zijn voldoende om het evaluatieverslag inhoudelijk te 
beoordelen. Uit het aangeboden verslag blijkt dat: 
 de sanering is uitgevoerd overeenkomstig de melding sanering van 23 juli 2018 en 

de gemelde wijziging d.d. 18 april 2019 waarop wij op 24 april 2019 per e-mail 
hebben ingestemd; 

 de verontreinigde grond tot een diepte van 1 m-mv is verwijderd tot de in de 
Regeling uniforme saneringen immobiel (art. 3.1.6) vastgestelde 
terugsaneerwaarde; 

 
 

Datum: 
2 juli 2020 
 
Ons kenmerk: 
D2020-085765 
 
Zaaknummer: 
2019-021591 
 
Bijlage(n): 
 



 

 

 
 
 
Ons kenmerk: 
D2020-085765 

   

  2/2 

   

Besluit 
Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de artikelen 13 en 14 van het Besluit 
uniforme saneringen en artikel 4.2 van de Regeling uniforme saneringen stemt de 
Omgevingsdienst in met het evaluatieverslag en beschouwt de sanering als afgerond. 
  
Bezwaar 
Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Provincie Zuid 
Holland een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet 
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van 
"Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar 
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-
secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 
 
Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
namens dezen 
 
 
De heer C.J. van Mullem 
Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst West-Holland 
 
Deze beschikking is digitaal gegenereerd en daarom niet persoonlijk ondertekend. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is door IDDS een milieuhygiënisch vooronderzoek en een 
verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat 
bekend als Vossepolder te Hillegom (afbeelding 1). 
 

 
Afbeelding 1: Onderzoeksgebied (bron: OpenTopo 

 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).  
 
Het doel van het onderzoek is meerledig, te weten: 
 

- Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en 
grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

- Het bepalen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem 
aanwezig is.  

 
Verklaring onafhankelijkheid 
IDDS verklaart hierbij onafhankelijk te zijn van de opdrachtgever en geen belang te hebben bij 
de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Voorafgaand aan een verkennend bodemonderzoek conform de onderzoeknorm NEN 
5740;2009+A1;2016 dient een milieuhygiënisch vooronderzoek te worden uitgevoerd conform 
de onderzoeknorm NEN 5725;2017. Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt 
een onderzoekshypothese geformuleerd. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt 
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de 
resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het 
bodemonderzoek. 
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Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten 
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de locatie waar het 
vooronderzoek betrekking op heeft. 
 
Verkennend bodem- en asbest onderzoek 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de onderzoek norm NEN 5740+A1;2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft 
de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze 
voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende 
grond. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van asbest, is de onderzoek norm NEN 5707+C2;2017 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij verkennend en nader onderzoek en de inspectie en monsterneming voor de bepaling van 
asbest in bodem en partijen grond. 
 
Op basis van de informatie uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt een 
onderzoekshypothese geformuleerd. Elke uit het milieuhygiënisch vooronderzoek resulterende 
onderzoekshypothese over de aan- of afwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen en de 
wijze van verspreiding wordt getoetst met een locatiespecifieke onderzoeksstrategie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het milieuhygiënisch vooronderzoek stapsgewijs besproken. Het 
milieuhygiënisch vooronderzoek bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van de aanleiding 
en de afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt informatie verzameld van de 
voorgeschreven onderzoekaspecten en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Op basis 
hiervan worden conclusies getrokken en wordt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
vastgesteld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het verkennend bodemonderzoek stapsgewijs besproken. Als eerste stap 
wordt, op basis van de bij het milieuhygiënisch vooronderzoek voor de locatie vastgestelde 
hypothese, de onderzoeksstrategie vastgesteld. Vervolgens worden de uitvoering en resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek apart besproken.  
 
In hoofdstuk 4 wordt het milieukundig asbestonderzoek stapsgewijs besproken.  Op basis van 
de verkregen onderzoeksresultaten is de onderzochte locatie beoordeeld. Deze beoordeling is 
samen met de eventuele adviezen ondergebracht in hoofdstuk 5. 
 
In hoofdstuk 6 wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 
 
2.1 AANLEIDING VOORONDERZOEK 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek moet antwoord worden 
verkregen op een aantal onderzoeksvragen. Als eerste stap in het vooronderzoek dient 
derhalve de aanleiding te worden vastgesteld.  
 
In de NEN 5725;2017 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 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. 
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2.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
 
TABEL 2.2.1: Afbakening onderzoeksgebied 

#1: Informatie opdrachtgever 
#2: Google Maps / AHN / Perceelloep / IDDS Projectenkaart 
 
 
  

Onderzoeksvraag 
 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 

Situering  Globale ligging: zie overzichtskaart 1.1 in bijlage 1.  
Begrenzing onderzoekslocatie: zie situatietekening 1.2 in bijlage 1.  

#1 / #2 

Adres Nabij Cruquius 

Postcode / Plaats 2181 HH Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

RD-coördinaten Omschrijving Globaal middelpunt onderzoekslocatie 

 X 100.948 

 Y 479.168 

Hoogte maaiveld Z Circa 1,1 m -NAP 

Kadastraal Gemeente Hillegom 

 Gemeentecode  HLG01 

 Sectie B 

 Nummer 6692 (gedeeltelijk) 

Oppervlaktes 
(m²) 

Totaal  Ca. 900 m2 

Bebouwd  - 

Verharding  - 

Belendingen Alle richtingen Rondom de locatie is sprake van braakliggend terrein en 
woningen met tuin. 

  

 
Afbeelding 2: Onderzoekslocatie en belendingen  
(bron: IDDS Projectenkaart) 

 

Afbakening VO 25 meter buiten onderzoekslocatie - 

Conclusie 
 

Afbakening voldoende 
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2.3 POTENTIËLE BRONNEN VAN BODEMVERONTREINIGING 
 
TABEL 2.3.1: Potentiële bronnen van bodemverontreiniging 

Onderzoeksvraag 
 

Is 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 de verdachte parameters? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 

Voormalig gebruik 
 

Uit historische bronnen is bekend dat de locatie nooit bebouwd is geweest en 
een agrarisch gebruik heeft gehad (grasland). Circa twee jaar geleden is op de 
locatie een sloot gedempt. Bij de omgevingsdienst is geen informatie bekend 
met betrekking tot de demping. Echter, gelet op de recentheid van de demping is 
vermoedelijke gebiedseigen grond gebruikt en wordt het dempingsmateriaal niet 
als potentiële bron van bodemverontreiniging aangemerkt. 
 

#1 / #2 

Potentiële 
bronnen 

Uit het voormalige gebruik zijn geen potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging bekend. 

 

Huidig gebruik 
 

In de huidige situatie is de locatie niet actief in gebruik  

Potentiële 
bronnen 

In de huidige situatie zijn geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging 
bekend. 

 

Toekomstig 
gebruik 

Op de locatie worden woningen gerealiseerd. - 

Conclusie 
 

Er is geen sprake van specifieke verdachte locaties en specifieke verdachte parameters.  
 

#1: Omgevingsdienst West-Holland; Omgevingsrapportage (opgenomen in bijlage 2)  
#2: Topotijdreis 
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2.4 BODEMKWALITEIT EN ASBEST 
 
TABEL 2.4.1: Bodemkwaliteit en asbest 

Onderzoeksvraag  
 

Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en 
welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 

Uitwerking  
 

Bronnen 

Asbest Ten noorden van de onderzoekslocatie was een paardenstal met een 
asbestdak aanwezig. In een onderzoek uit 2018 was op diverse locaties 
asbest in de grond aangetroffen (R001-1261443AGB-V02-kmi-NL, d.d. 02-03-
2018). Betreffende verontreiniging is nadien gesaneerd. 
 
Ten oosten van de onderzoekslocatie is in 2017 een verkennend 
asbestonderzoek uitgevoerd (1706K558/DBI/rap1, d.d. 18-08-2017). Hierbij 
was een gehalte asbest van 8,4 mg/kg aangetoond.  
 
Gelet op het aangetroffen asbest op naastgelegen percelen wordt de locatie 
als asbestverdacht aangemerkt.  

#1 / #2 

Bodemkwaliteit Bodemfunctieklasse  Wonen #3 

 Bodemkwaliteitszone  -  

 Ontgravingskaart  
boven- en ondergrond 

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) : 
Ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) : 

 

Conclusie 
 

Gelet op resultaten van onderzoeken op naastgelegen percelen wordt de bodem als asbestverdacht aangemerkt.  
Omgevingsdienst West-Holland heeft geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar. 
 

#1: Omgevingsdienst West-Holland; Omgevingsrapportage (opgenomen in bijlage 2) 
#2: Bodemarchieven IDDS 
#3: Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Hillegom 
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2.5 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
TABEL 2.5.1: Bodemopbouw en geohydrologie 

Onderzoeksvraag  
 

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? 
 

Uitwerking  
 

Bronnen 

Bodemopbouw (lokaal) 0,0 - 1,5 m-mv Zand #1 

 1,5 - 3,0 m-mv Veen  

Grondwater (lokaal) Grondwaterstand freatisch Circa 0,7 m-mv  

 Een eenduidige stromingsrichting van het grondwater is niet bekend. 
Verwacht wordt dat het grondwater vanaf de onderzoekslocatie richting 
de naastgelegen watergang zal stromen en derhalve westelijk gericht is. 
De stromingsrichting zal lokaal worden beïnvloed door objecten in de 
ondergrond.  

 Voor zover bekend wordt het grondwater op en in de nabijheid van de 
onderzoekslocatie niet beïnvloed door menselijk handelen (drainage, 
bemalingen, etc.). 

Geohydrologie 0,0 - 10,0 m-mv Deklaag 

 10,0 - 65,0 m-mv 1e en 2e watervoerend pakket  

 stromingsrichting 1e WVP oost/noord/zuid/west  

  inzijging  

Bodemvreemde lagen De reeds genoemde gedempte sloot.  

Conclusie 
 

Op de locatie wordt een zandige toplaag met daaronder veen verwacht. Mogelijk is ter plaatse van de voormalige 
sloot sprake van bodemvreemde lagen.  
 

#1: DINOloket / Archief IDDS 
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2.6 BEÏNVLOEDING 
 
TABEL 2.6.1: Beïnvloeding 

Onderzoeksvraag  
 

Is sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater? Zo ja, 
welke beïnvloeding en waar? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 
 

Beïnvloeding Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen beïnvloeding vanuit de 
omgeving verwacht. 

#1 

Conclusie 
 

Er is voor zover bekend geen sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit en/of de kwaliteit 
van het grondwater. 
 

#1: Bodemloket 
 
 
2.7 BODEMVERONTREINIGING 
 
TABEL 2.7.1: Bodemverontreiniging 

Onderzoeksvraag  
 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar 
bevindt deze zich? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 

Onderzoek ter plaatse van de locatie 

Verwachting o.b.v. 
eerder bodem-
onderzoek 

Er is geen informatie bekend. Voor zover bekend is er ter plaatse van de 
beoogde nieuwbouwlocatie tot op heden geen milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd.  

#1 / #2 

Onderzoek nabij de locatie 

Verwachting o.b.v. 
eerder bodem-
onderzoek 

Nabij de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De 
beschikbare onderzoeken zijn aangegeven in het bodemrapport van de 
Omgevingsdienst West-Holland, zie bijlage 2. Nabij de onderzoekslocatie zijn 
in de grond en het grondwater hooguit lichte verontreinigingen aangetoond.  

#1 / #2 

Conclusie 
 

Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken op nabijgelegen percelen worden in de grond en het grondwater geen 
noemenswaardige verontreinigingen verwacht. 
 

#1: Bodemloket / Omgevingsrapportage Omgevingsdienst West-Holland  
#2: Archief IDDS 
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2.8 TERREINVERKENNING 
 
De terreinverkenning heeft tot doel om te controleren of de gedocumenteerde informatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie ter plaatse en deze aan te vullen met relevante 
waarnemingen.  
 
De terreinverkenning is op 8 februari 2022 uitgevoerd. Op basis van de terreinverkenning blijkt 
geen sprake te zijn van aanvullende bijzonderheden en hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan ten opzichte van de reeds verkregen gegevens.  
 
Ter illustratie is in bijlage 2 een fotoreportage opgenomen. 
 
 
2.9 BEOORDELING 
 
Het vooronderzoek is beoordeeld op afwijkingen ten opzichte van de NEN 5725;2017. Indien er 
sprake is van afwijkingen zijn deze omschreven en is de reden van afwijking aangegeven. 
Beoordeeld is in hoeverre de afwijking gevolgen heeft op de betrouwbaarheid en in hoeverre er 
sprake is van beperkingen in relatie tot de onderzoeksvragen. Vervolgens is beoordeeld in 
hoeverre de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, afdoende bekend is, of in hoeverre bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
In tabel 2.9.1 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.9.1: Beoordeling  

Onderzoeksvraag 
 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  
 

Beantwoording    

 Omschrijving Reden afwijking 

Afwijking Geen  - 

Gevolgen  
betrouwbaarheid   

- - 

Beperkingen in relatie tot 
de onderzoeksvragen 

- - 

Conclusie  
 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit is niet afdoende bekend. Er is geen informatie beschikbaar omtrent de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
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2.10 CONCLUSIE EN HYPOTHESESTELLING 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn conclusies getrokken over de 
verwachting van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezige verontreinigende 
stoffen.  
 
Op basis van de getrokken conclusie is een hypothese geformuleerd. De hypothese betreft voor 
elke (deel)locatie, in zowel het horizontale als het verticale vlak, de verwachting met betrekking 
tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij eventueel bodemonderzoek dient de 
hypothesestelling als basis voor de onderzoeksstrategieën uit de desbetreffende norm-
documenten. De hypothese en strategie zijn complementair aan elkaar. 
 
TABEL 2.10.1: Conclusie en hypothese 

Hypothese  
 

Algemeen  

Locatie  Gehele terrein 
 

Conclusie Er is geen informatie beschikbaar omtrent de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 
locatie. Op basis van de resultaten van het milieuhygiënisch vooronderzoek worden in de bodem 
geen noemenswaardige verontreinigingen verwacht. 
 

Hypothese Onverdacht  
 
Als aandachtsparameters worden aangemerkt: 
Grond: asbest 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. De onderzoeksstrategie is aangegeven in 
tabel 3.1.1. 
 
TABEL 3.1.1: Onderzoeksstrategie 

 
 
3.2 UITVOERING VELDONDERZOEK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op situatietekening 1.2 die in bijlage 1 is opgenomen.  
 
TABEL 3.2.1: Samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  8 februari 2022 – monstername grond 
15 februari 2022 – monstername grondwater 

 

Uitvoerende partij IDDS VeldXpert (Imre Dijkstra en Jacques Poelman)  

BRL SIKB / protocol 
 

BRL SIKB 2000  
Protocol 2001, 2002 

 

Onderzoekaspect Meetpunten Codering  Bijzonderheden 

 Type  Diepte 
[m-mv] 

Aantal    

Gehele terrein Boring  1,0-1,5  1 04, 05, 06 - 

  2,0 1 02, 03  

 Peilbuis 3,0 1 01  

 
Uitvoeringswijze 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het procescertificaat 
en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot het 
veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie, gebaseerd op 
de boorstaten, wordt als volgt omschreven: 
 

- De grond bestaat tot circa 1,5 m-mv uit zand. Hieronder is tot de maximaal geboorde 
dieptes van 3,0 m-mv veen aangetroffen. 

 
  

Locatie Onderzoeksstrategie 
 

Gehele terrein NEN 5740;2009+A1;2016; Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.  
 

Opmerking  Enkele diepe boringen worden ter plaatse van de gedempte sloot geplaatst. Dit ter 
verificatie van het vermoeden dat de sloot met gebiedseigen grond is gedempt.  
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Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden (excl. asbest) 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen 
aan de geur herkend worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de 
veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd 
worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 3. Op basis van de 
boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
 

- In de grond is sprake van bijmengingen met bodemvreemde materialen. Het betreft met 
name zwakke bijmengingen met baksteen, metselpuin afval en glas; 

- Ter plaatse van boring 03 zijn op het traject 0,7 á 1,0 m-mv resten slib aangetroffen. In 
de bovenliggende laag is geen afwijkende bodemopbouw aangetroffen in vergelijking 
met de overige boringen. Vermoedelijk is de sloot met gebiedseigen grond gedempt.  

 
Grondwater 
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de actuele grondwaterstand 
opgenomen ten opzichte van het maaiveld. Van het bemonsterde grondwater is in het veld de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
gemeten. Het bemonsterde grondwater is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen die 
kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
 
In de navolgende tabel zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde metingen en verrichtte 
waarnemingen. 
 
TABEL 3.2.2: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis Filterstelling Grondwater-
stand 

pH  EC Troebel-
heid 

Monster- 
name 

Zintuiglijke afwijkingen / 
overige bijzonderheden 

 [m-mv] [m-mv] [–] [S/cm] [NTU] d.d.  

01 2,0 – 3,0 0,73 7,0 728 2,86 15-02-2022 Geen bijzonderheden 

 
Op basis van de veldwaarnemingen en metingen blijkt het navolgende:  
 

- Aan het bemonsterde grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen 
duiden op een eventuele bodemverontreiniging; 

- De gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen duiden 
niet op een eventuele verontreiniging van het grondwater.  
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3.3 UITVOERING LABORATORIUMONDERZOEK  
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 4 
zijn opgenomen. 
 
Analysestrategie 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is, voor het verkrijgen van een representatief beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden met de bodemopbouw en 
eventuele zintuiglijk waargenomen afwijkingen. Voor het verkrijgen van een ruimtedekkend 
beeld is eveneens rekening gehouden met de situering van de boringen. In tabel 3.4.1 is een 
overzicht gegeven van de monsters, waar van toepassing de monstersamenstelling, de 
monstertrajecten en de uitgevoerde analyses.  
 
Samenstelling analysepakketten  
In het standaardpakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Ten behoeve van de toetsing van de analyseresultaten zijn van alle grondmonsters de 
percentages lutum en/of organische stof bepaald.   
 
In het standaardpakket voor grondwater zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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3.4 TOETSINGSKADER 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 4 zijn opgenomen. De analyseresultaten zijn, waar van toepassing, getoetst middels de 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
In tabel 3.4.1 zijn de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen alsmede 
de resultaten van de uitgevoerde toetsingen.  
 
<AW / <S niet verontreinigd: het gehalte / de concentratie is lager dan of gelijk aan de 

achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater), dan wel de 
rapportagegrens; 

>AW / >S licht verontreinigd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht 
verontreinigd; 

>T matig verontreinigd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of 
gelijk aan de interventiewaarde; 

>I sterk verontreinigd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
 
TABEL 3.4.1: Overzicht monsters, monstersamenstelling, analyses en toetsingsresultaten  

Monstercodes, deelmonsters en 
bodemlagen 
(bodemlagen in m-mv) 

Matrix en eventuele 
bijzonderheden 

Analyse Toetsingsresultaten  

   Wbb (index) 

   > AW / > S 
(licht verhoogd) 

> T  
(matig verhoogd) 

> I  
(sterk verhoogd) 

Bovengrond  
 

     

MM01 01 (0, - 0,50), 03 (0,00 - 0,50), 
05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50) 

Zand, sporen baksteen, 
metselpuin, afval 

#1 - - - 

Ondergrond 
 

     

MM02 02 (0,60 - 0,80),  
03 (0,70 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00) 

Zand, sporen baksteen en 
metselpuin, resten slib, brokken 
glas 

#1 - - - 

Grondwater  
 

     

Peilbuis 01 (200-300) Grondwater  #2 Barium (0,03) - - 
   Blanco : Niet geanalyseerd / onderzocht / getoetst 
   #1 : Standaardpakket grond 
   #2 : Standaard pakket grondwater 
   > AW : > Achtergrondwaarde 
   > I : > Interventiewaarde 
   Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
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3.5 INTERPRETATIE 
 
Boven- en ondergrond  
De grond bestaat tot circa 1,5 m-mv uit zand. Hieronder is tot de maximaal geboorde diepte van 
3,0 m-mv veen aangetroffen. In de grond is sprake van bijmengingen met bodemvreemde 
materialen. Het betreft met name zwakke bijmengingen met baksteen, metselpuin, afval en 
glas. Ter plaatse van boring 03 zijn op het traject 0,7 á 1,0 m-mv resten slib aangetroffen. In de 
bovenliggende laag is geen afwijkende bodemopbouw aangetroffen in vergelijking met de 
overige boringen. Vermoedelijk is de sloot met gebiedseigen grond gedempt. 
 
Op basis van de analyse- en toetsingsresultaten blijkt de boven- en ondergrond niet 
verontreinigd te zijn met de onderzochte parameters. 
 
Grondwater  
Aan het bemonsterde grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op 
een eventuele bodemverontreiniging. De gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch 
geleidingsvermogen duiden niet op een eventuele verontreiniging van het grondwater. 
 
In het grondwater overschrijdt de concentratie barium de desbetreffende streefwaarde. De 
concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
streefwaarden. Opgemerkt wordt dat barium van nature in licht verhoogde concentraties kan 
voorkomen in het grondwater.  
 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 
afdoende mate vastgelegd. De grond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters en 
het grondwater is hooguit licht verontreinigd met barium. De onderzoeksresultaten geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. 
 
 
3.6 TOETSING HYPOTHESE 
 
De op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese is 
getoetst aan de resultaten van het verkennend bodemonderzoek. De toetsing van de hypothese 
is in onderstaande tabel opgenomen. Indien van toepassing is, bij een (gedeeltelijk) onjuiste 
hypothese de invloed op representativiteit van het onderzoek in relatie met de gevolgde 
onderzoeksstrategie aangegeven.   
 
TABEL 3.6.1: Hypothese en onderzoeksstrategie 

Algemeen  
 

Hypothese Onverdacht  
 

Toetsing  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese: 
 
Verworpen (formeel) 
 

 Reden: het grondwater is licht verontreinigd. 
 

Representativiteit Onzes inziens heeft de toegepaste onderzoeksstrategie geen invloed gehad op de 
representativiteit van het onderzoek. 
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4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
 
 
4.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van asbest is de norm NEN 5707+C2;2017 gehanteerd.  
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. Voor het onderhavige onderzoek is de  
onderzoeksstrategie voor een verkennend onderzoek asbest op diffuus belaste locaties met 
een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van de monsterneming gehanteerd. 
 
Het onderzoek richt zich op de verdachte bodemlaag. Voor de onderzoekslocatie is, op basis 
van het vooronderzoek, de bodemlaag vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv als 
verdachte bodemlaag aangemerkt. 
 
 
4.2 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 
Controle voorwaarden maaiveldinspectie 
De locatie is begroeid met hoog gras waardoor niet kan worden voldaan aan de voorwaarden 
voor een maaiveldinspectie. Derhalve wordt de hele locatie als verdacht beschouwd. 
 
 
4.3 VISUELE INSPECTIE GROND 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in tabel 4.3.1. De posities van de genoemde meetpunten zijn weergegeven op de 
situatietekening, welke is opgenomen in bijlage 1.  
 
TABEL 4.3.1: Samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  24 februari 2022 

Uitvoerende partij IDDS VeldXpert (Jeroen Verkade) 

Beoordelingsrichtlijn  
Protocol  

BRL SIKB 2000  
Protocol 2018   

Onderzoeksaspect Meetpunten  

 Type# Aantal Codering 

Gehele locatie 
 

Inspectiegat  
 

5 101, 102, 103, 104, 106 

Inspectiegat met boring 1 105 
#: afmeting inspectiegat: minimaal: 30 cm x 30 cm x 50 cm–mv  
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door IDDS VeldXpert. Het onderzoek van de grond is 
uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000, protocol 2018. Het procescertificaat en de 
hierbij behorende keurmerken zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot het 
veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever. Tijdens het 
veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. 
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Inspectie grove fractie 
Bij de inspectie van de grove fractie is de vrijgegraven grond uit de inspectiegaten 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (grove fractie). Hierbij is de 
vrijgegraven grond gezeefd of uitgeharkt. Indien aanwezig is het asbestverdachte materiaal 
bemonsterd. Op basis van de inspectie van de grove fractie blijkt het navolgende: 
 

- In het vrijgegraven en geïnspecteerde materiaal zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.  

 
 
Monstername fijne fractie  
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn meerdere mengmonsters samengesteld. 
Bij het samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met de verschillende 
grondsoorten, de bijmengingen (gradaties en samenstelling) en het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. De navolgende mengmonsters zijn samengesteld: 
 
TABEL 4.3.2: Overzicht samengestelde (grond)mengmonsters 
Monstercode 
 

(deel)monsters en traject 
(m-mv) 

Bodemtype en bijzonderheden Opmerkingen / 
bijzonderheden 

ASB-MM01 101 (0,00 - 0,50) 
102 (0,00 - 0,50) 
103 (0,00 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,50) 
106 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak baksteen- en 
metselpuinhoudend, resten beton en 
aardewerk 

- 

 
 
4.4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek is het monster overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op het analysecertificaat, welke in bijlage 
4.3 is opgenomen. In het laboratorium is, op het voornoemde monster, de volgende bepaling 
uitgevoerd: 
 

- grondmonster: asbest grond NEN 5898 <17,5kg 
 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn weergegeven op het analysecertificaat. In 
tabel 4.4.1 zijn de resultaten beknopt weergegeven. 
 
TABEL 4.4.1: Overzicht resultaten laboratoriumonderzoek 
Monstercode 
 

(deel)monsters en 
traject (m-mv) 

Bodemtype en 
bijzonderheden 

Opmerking Totale gewogen 
gehalte asbest 

ASB-MM01 101 (0,00 - 0,50) 
102 (0,00 - 0,50) 
103 (0,00 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,50) 
106 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak baksteen- en 
metselpuinhoudend, resten 
beton en aardewerk 

Fijne fractie <0,4 mg/kg ds 

# De serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties. 
 
Bespreking onderzoeksresultaten 
De interventiewaarde voor asbest in grond is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (de serpentijn-
asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties). Indien de interventie- 
waarde wordt overschreden is ongeacht het bodemvolume sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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Het resultaat van het milieukundig onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 
van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader 
onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend 
onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het 
verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  
 
Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 
aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een 
nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is 
hiervoor bepalend. 
 
De conclusie dat op een locatie geen asbest is aangetoond, kan pas worden getrokken 
wanneer visueel geen asbesthoudend materiaal wordt waargenomen én bij de analyse van 
grondmonsters geen analytisch aantoonbaar gehalte aan asbest wordt gevonden. 
 
Resultaat 
In de grond is visueels en analytisch geen asbest aangetoond. Het aangetoonde gehalte is 
lager dan 0,5 x interventiewaarde (50 mg/kg ds). Aangezien het asbestgehalte kleiner is dan de 
helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader 
onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. Er is derhalve geen 
noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
5.1 CONCLUSIES 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is door IDDS een milieuhygiënisch vooronderzoek en een 
verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat 
bekend als Vossepolder te Hillegom. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).  
 
Het doel van het onderzoek is meerledig, te weten: 
 

- Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en 
grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

- Het bepalen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem 
aanwezig is.  

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies gesteld: 
 

- De grond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 
- Het grondwater is hooguit licht verontreinigd met barium; 
- Visueel en analytisch is geen asbest aangetoond. 

 
Wet bodembescherming 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende streefwaarde (grondwater) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen ten aanzien van het voorgenomen realisatie van woningen en het hierop volgende 
gebruik worden op basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet 
voorzien. 
 
 
5.2 AANBEVELINGEN 
 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag om na te 
gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en bovengenoemde conclusies ten 
behoeve van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de daaruit volgende aanvraag van 
een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
Het bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat 
plaatselijk sprake kan zijn van een afwijkende bodemopbouw. Indien op de locatie 
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd wordt derhalve aanbevolen om alert te blijven op 
plaatselijke afwijkingen in de bodem die kunnen wijzen op een eventuele bodemverontreiniging.  

  



 

Milieuhygiënisch vooronderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek 
Locatie: Vossepolder te Hillegom 
Kenmerk rapportage: A2243/PBE/rap1                     Pagina 23 van 23 

6. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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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: Weerlaan 60A te Hillegom

Locatie
Adres Weerlaan Hillegom

Locatiecode AA053401174

Locatienaam Weerlaan 60A te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB voldoende gesaneerd Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten
Meldingsformulier BUS
evaluatieverslag

Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en
>= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

IDDS Verkennend en
waterbodemonderzoek
gebied Treslong-Oost
te Hillegom

2018122091
DIV
MDWH

06-05-2005 Nader onderzoek

Verkennend +
aanvullend
bodemonderzoek Oude
Weerlaan 60 te
Hillegom

IDDS
Milieu

2015096830

05-02-2018 Nader onderzoek

Tauw Nader
bodemonderzoek
asbest Weerlaan 60a te
Hillegom (paardenbak
binnen)

Tauw
bv

2018122088

02-03-2018 Nader onderzoek
act. en VO NO asbest
Vossepolder Hillegom

Tauw
bv

2018057445
DIV
MDWH

Asbest boven
interventiewaarde, geval
van ernstige
bodemverontreiniging. In
westelijk deel in de
bovengrond PAK, min. olie
> I geval van ernstige
bodemverontreiniging met
PAK en minerale olie. Ook
enkele kleinere spots met
PAK/minerale olie
aanwezig. Verder in de
bovengrond Hg, Pb, Zn, ni,
Co, PAK, PCB, min. olie >
AW En in de ondergrond
Hg, Pb > AW In grondwater
Ba, naftaleen > S
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23-07-2018
Meldingsformulier
BUS
saneringsplan

BUS-melding compleet
met rapporten inzake
Weerlaan 60a te
Hillegom

Tauw
bv

2018122085
DIV
MDWH

03-12-2019
Meldingsformulier
BUS
evaluatieverslag

Weerlaan 60A te
Hillegom

Tauw
bv

2019246171 odwh

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

afgebroken gebouw (asbest
verdacht)

9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Onbekend Nee Onbekend

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I
Op basis van asbest een ernstig geval. Op basis van minerale olie en pak is het geen
ernstig geval.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

16-08-2018 BUS-melding correct aangeleverd 2018130765 Definitief

02-07-2020 beschikking BUS saneringsevaluatie D2020-085765 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Geen Nazorg

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

29-11-2019 Voll. verw., aanvulgrond BGW Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Locatie
Adres Oude Weerlaan 60 2181HZ Hillegom

Locatiecode AA053401183

Locatienaam Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

05-02-2018
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Nader
bodemonderzoek
naar asbest
Weerlaan 60 A
Paardenbak (binnen)

Tauw 2018174755
DIV
MDWH

Ter plaatse van RE 1 en RE 2 is
asbest aanwezig.

02-03-2018
avr
(aanvullend
rapport)

Bodemonderzoek
Vossepolder te
Hillegom

Tauw 2018174754
DIV
MDWH

Bovengrond:zware metalen, PCB,
PAK en minerale olie > AW en
verschillende spots met
interventiewaarde
overschrijdingen in PAK en/of
minerale olie en één spot met
asbest Grondwater: barium en
naftaleen >AW Ondergrond: niet
onderzocht

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
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vossepolder

Locatie
Adres Weerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400384

Locatienaam Vossepolder

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409334

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Vossepolder IDDS 2015063674
DIV
MDWH

weiland: bg licht verontr. met cu, pb, hg,
pak en mo, eox is verhoogd; og licht
verontr. met pak, eox is verhoogd; gw licht
verontr. met as en xyl. dammetjes: alleen
eox is verhoogd. driehoek bij de manege:
bg > i met pak en mo

04-09-2006
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Vossepolder Tauw 2015063674
DIV
MDWH

in grond van het weiland is geen asbest
gevonden, in de puindammen is wel
asbest aangetroffen maar <dan i waarden,
Puinhoudende terreindeel aan de
zuid-westzijde is niet onderzocht

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888
Niet van
toepassing

Per
definitie

>I Nee Nee

ophooglaag (niet
gespecificeerd)

9999 8888
Niet van
toepassing

Per
definitie

>S Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Omvang niet bepaald

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 8 van 14 - 04-02-2022



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.
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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).

 

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.
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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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Boring: 01
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, sporen

metselpuin, sporen afval, donker

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, neutraal olijfgrijs,

Edelmanboor
150

Veen, matig plantenresten houdend,

donker bruinroest, Veenboor

300

X: 1,000000

Boring: 02

Y: 479139,86

Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, sterk plantenresten

houdend, brokken klei, zwak

roesthoudend, resten schelpen,

donker grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

baksteen, neutraal olijfgrijs,

Edelmanboor
80

Veen, sterk plantenresten houdend,

donker bruinroest, Edelmanboor100

Veen, sterk plantenresten houdend,

donker bruinroest, Guts

200

Boring: 03
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, resten

wortels, donker grijsbruin,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, resten slib, donker

bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd

bruin en grijs zand100

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker

bruingrijs, Guts, Langs object

geramd met guts op 1,7

200

X: 1,000000

Boring: 04

Y: 479166,55

Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, resten grind, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend, resten

schelpen, sporen grind, donker

bruingrijs, Edelmanboor100
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Boring: 05
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, sporen

grind, resten wortels, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen metselpuin, sporen

baksteen, brokken glas, zwak

wortelhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, neutraal bruingrijs, Guts

150

Boring: 06
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, spikkels metselpuin, resten

baksteen, resten wortels, donker

grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend,

resten schelpen, donker bruingrijs,

Edelmanboor

110

Boring: 101
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten aardewerk, zwak

baksteenhoudend, zwak

grindhoudend, resten metselpuin,

geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep
50

Boring: 102
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, matig riethoudend, matig

wortelhoudend, zwak veenhoudend,

geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep

50
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Boring: 103
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak riethoudend, resten

asfalt, resten baksteen, resten

aardewerk, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep

50

Boring: 104
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, matig kleihoudend, resten

baksteen, geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin, Schep

50

Boring: 105
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

100

150

200

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindhoudend, zwak

baksteenhoudend, resten beton, zwak

metselpuinhoudend, resten

aardewerk, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep
50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten metselpuin, resten

baksteen, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Edelmanboor
110

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, laagjes veen, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak veenhoudend, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 106
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten beton, resten

baksteen, resten grind, resten

metselpuin, resten hout, geen

olie-water reactie, neutraalbruin,

Schep
50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer P. van den Berg
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A2243-Vossepolder
Ons kenmerk : Project 1309843
Validatieref. : 1309843_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 februari 2022

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 77,9 77,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,8 5,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,6 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 22
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,7 13
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 20 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 5
S zink (Zn) mg/kg ds 31 27

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,16 0,09
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,11 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,07 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,80 0,44

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

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Uw Monsterreferenties
7056897 = MM01 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
7056898 = MM02 02 (60-80) 03 (70-100) 05 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2022 08/02/2022
Ontvangstdatum opdracht : 09/02/2022 09/02/2022
Startdatum : 09/02/2022 09/02/2022
Monstercode : 7056897 7056898
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7056897
Uw project
omschrijving

: A2243-Vossepolder

Uw referentie : MM01 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7056898
Uw project
omschrijving

: A2243-Vossepolder

Uw referentie : MM02 02 (60-80) 03 (70-100) 05 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7056897 MM01 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 06 0-0.5 4043319AA
05 0-0.5 3996696AA
01 0-0.5 3996974AA
03 0-0.5 3997750AA

7056898 MM02 02 (60-80) 03 (70-100) 05 (50-100) 02 0.6-0.8 4042729AA
03 0.7-1 3998328AA
05 0.5-1 4043306AA

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



 

BIJLAGE 4.2 

Certificaat grondwater 
  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw S. Wielemaker
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A2243-Vossepolder
Ons kenmerk : Project 1312599
Validatieref. : 1312599_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HQDK-IRMY-XFXE-NHZR
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 18 februari 2022

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 69
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Uw Monsterreferenties
7065288 = 01-1-1 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/2022
Ontvangstdatum opdracht : 15/02/2022
Startdatum : 15/02/2022
Monstercode : 7065288
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7065288
Uw project
omschrijving

: A2243-Vossepolder

Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Monstercode : 7065288

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
cis-1,2-dichlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
dichloormethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
ethylbenzeen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
monochlooretheen
(vinylchloride):

- Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

naftaleen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
o-xyleen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
styreen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tetrachlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tetrachloormethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tolueen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
trans-1,2-dichlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tribroommethaan
(bromoform):

- Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

trichlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
trichloormethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
xyleen (som m+p): - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1-dichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1-dichloorpropaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1,1-trichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1,2-trichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,2-dichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,2-dichloorpropaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Bijlage 1 van 3

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7065288 01-1-1 01 (200-300) 01 2-3 0425310YA
01 2-3 0359750MM

Bijlage 2 van 3

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 3 van 3

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



 

BIJLAGE 4.3 

Certificaat asbest 

  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer P. van den Berg
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A2243-Vossepolder
Ons kenmerk : Project 1317649
Validatieref. : 1317649_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SAUT-XSSN-QSPC-QVPF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 maart 2022

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
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Monstercode : 7079793
Uw referentie : ASB-MM01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/02/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.O.
Analysedatum : 02-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17180 g
Droge massa aangeleverde monster : 11751 g
Percentage droogrest : 68,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9779,4 84,1 13,1 0,13 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 375,7 3,2 85,3 22,70 0 0,0

1-2 mm 543,6 4,7 211,4 38,89 0 0,0

2-4 mm 288,2 2,5 288,2 100,00 0 0,0

4-8 mm 253,6 2,2 253,6 100,00 0 0,0

8-20 mm 387,5 3,3 387,5 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 11628,0 100,0 1239,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1317649
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SAUT-XSSN-QSPC-QVPF Ref.: 1317649_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7079793 ASB-MM01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104
(0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)

101 0-0.5 1711015MG
105 0-0.5 1711015MG
106 0-0.5 1711015MG
102 0-0.5 1711015MG
104 0-0.5 1711015MG
103 0-0.5 1711015MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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BIJLAGE 5.1 

Toetsingstabellen grond 
  



 
 

Projectcode: A2243 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  spikkels metselpuin, resten 
baksteen, resten wortels, sporen 
baksteen, sporen grind, sporen 
metselpuin, sporen afval 

sporen baksteen, sporen 
metselpuin, brokken glas, zwak 
wortelhoudend, resten schelpen, 
resten slib 

Certificaatcode   1309843 1309843 

Boring(en)   01, 03, 05, 06 02, 03, 05 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 4,80 5,40 

Lutum % ds 2,60 1,40 

Datum van toetsing  11-2-2022 11-2-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

OVERIG    

Droge stof %  77,9 77,9 (6)  77,2 77,2 (6) 

Lutum %  2,6   1,4  

Organische stof (humus) %  4,8   5,4  

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  23 83 (6)  22 85 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,21 -0,03  <0,20 <0,21 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,9 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper  mg/kg ds  7,7 14,3 -0,17  13 24 -0,11 

Kwik  mg/kg ds  0,07 0,10 -0  0,06 0,08 -0 

Lood  mg/kg ds  20 30 -0,04  18 27 -0,05 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  6 17 -0,28  5 15 -0,31 

Zink  mg/kg ds  31 67 -0,13  27 59 -0,14 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,05 0,05 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  0,09 0,09 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11  0,06 0,06 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,09 0,09  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,80 0,81 -0,02  0,44 0,45 -0,03 

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,010 -0,01   <0,0091 -0,01 

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <51 -0,03  <35 <45 -0,03 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: A2243 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 2: 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 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 

BIJLAGE 5.2 

Toetsingstabellen grondwater 



 
 

Projectcode: A2243 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 
Datum bemonstering  15-2-2022 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  18-2-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1   
Monstermelding 2   
Monstermelding 3   
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
Barium  µg/l  69 69 0,03 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 
Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 
Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 
   
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: A2243 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
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 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 2: 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 
   
VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Vossepolder te Hillegom: 1703K276/JHA/rap1    3/15 

1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Stek-wonen is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de 
locatie Vossepolder te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling en bijbehorende 
aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag 
(activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 

- Regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2). 
- Huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3). 
- Historische informatie (paragraaf 2.4). 

 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 24 en 25 geraadpleegd. Deze is uitgegeven door 
het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale geohydrologische 
opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. 
 

TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw 

Pakket Ligging (m t.o.v. NAP) Lithologie 

Holocene afzettingen circa 0 – 10 complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van 
zandige, klieiige en organogene afzettingen 

Formatie van Boxtel  circa 10 - 15 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Kreftenheye circa 15 - 25 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Gestuwde afzettingen circa 25 - 55 gestuwde eenheid, bestaande uit een afwisseling van 
zandige en kleiige afzettingen 
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2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de situatietekening van bijlage 
1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 

TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Vossepolder (Schellinkhout)  

Postcode en plaats 2181 Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gegevens sectie B, nummers 5026,  6322 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 101.041 Y: 479.206 

Oppervlakte in m2 circa 5.000 m² 

Huidige gebruik braak 

Maaiveldtype onverhard 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 20 april 2017 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. De locatie bestaat momenteel 
grotendeels uit braakliggend terrein (voormalig weiland) en naastgelegen bedrijfsruimte met 
paardenwei en watergang (manage Hillegom). De bedrijfsruimte bestaat uit paardenstallen 
waarbij de verharding bestaat uit beton. Ter plaatse van de naastgelegen paardenwei is een 
betonverharding aanwezig op circa 0,4 m-mv. In de toekomst is men voornemens om het 
plangebied te herontwikkelen. Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan 
hieronder beknopt omschreven:  
 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 

- Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 
ophogingen in het maaiveld waargenomen. 

- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen huidige (bodem)bedreigende 
activiteiten waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen 
veroorzaken. 

- Op de locatie is tot voor kort een voorbelasting aanwezig geweest, welke recent is 
verwijderd. 

- Het plangebied maakt deel uit van project ‘‘Vossepolder’’, waarbij het plangebied 
gefaseerd in ontwikkeling wordt gebracht. Een deel is al gerealiseerd.  

 

Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 18 april 2017 is de Omgevingsdienst West-Holland geraadpleegd inzake het historische 
gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de 
verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit het 
historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 

- De onderzoekslocatie kent een huidig gebruik als grotendeels weiland en bedrijfsruimte 
(manege). 

- Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein. 
- De locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het 

voorkomen van asbest. 
- De naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van wonen met tuin, 

braakliggend en/of in gebruik ten behoeve van agrarische percelen.  
- Vanwege het voormalige agrarische gebruik is de bovengrond mogelijk verdacht op het 

voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn drie luchtfoto’s bestudeerd. De foto's zijn gemaakt in 1957, 1971 en 1986. 
Op basis van de luchtfoto’s is bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie naar alle 
waarschijnlijkheid een tweetal slootdempingen heeft plaatsgevonden, vermoedelijk met 
gebiedseigen grond gezien de aard van de locatie. Op de foto’s zijn verder geen 
bijzonderheden waargenomen die mogelijk een (bodem)verontreiniging hebben kunnen 
veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 

- Verkennend bodemonderzoek door DHV (rapport kenmerk: K2056-76-001, d.d. 9 
september 1996). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 04025284/AJ/rap1, d.d. 7 
juni 2004). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 04126139/AJ/rap1, d.d. 6 
mei 2005). 

- Asbestonderzoek door Tauw (rapport kenmerk: R001-4469794MGK-bom-V01, d.d. 4 
september 2006). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 1001B710/PDI/rap1, d.d. 
12 maart 2010). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk 1610J751/DBI/rap1/2/3, 
d.d. 10 en 11 januari 2017).  

 
Tijdens het onderzoek van IDDS met kenmerk 04025284/AJ/rap1, d.d. 7 juni 2004 is de 
Vossepolder volledig onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat in één grondmonster sterke 
gehalten PAK en minerale olie aanwezig zijn. Het betreffende grondmonster is gelegen ten 
westen van de manege. Dit ligt op een dermate afstand van onderhavige locatie dat de 
verwachting is dat dit geen invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 
De gehalten zware metalen, PAK, EOX en minerale olie worden in de grond hooguit licht 
verhoogd aangetoond. In het grondwater overschrijden de concentraties arseen, chroom en 
xylenen de betreffende streefwaarden. Uit de overige genoemde onderzoeken zijn hooguit 
lichte verontreinigingen aangetoond. 
 

Bodemkwaliteitskaart  
Gemeente Hillegom beschikt over een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in gebied met de bodemfunctie Wonen. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, het voormalige gebruik (agrarisch) verdacht is op het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen (OCB’s) in de bovengrond. Daarnaast zijn in voorgaande onderzoeken 
lichte verontreinigingen aangetroffen en zijn er op de locatie mogelijk gedempte sloten 
aanwezig.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt bij het bepalen van de boorlocaties 
rekening gehouden met de ligging van de gedempte sloten. Indien tijdens de 
veldwerkzaamheden verdachte lagen aangetroffen worden, wordt hierbij rekening gehouden 
tijdens de samenstelling van de analysemonsters. In tabel 2 is de gevolgde onderzoeksstrategie 
aangegeven. 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte 

algemene 
bodemkwaliteit 

OCB’s 
zware metalen, PAK 
en minerale olie 

0 – 0,5 
0 – 2,0 

onverdacht* NEN 5740 : 
ONV 

circa 5.000 m² 

 
*: de kritische parameters zijn opgenomen in het standaard NEN-pakket voor grond. Daarnaast 
wordt de bovengrond aanvullend geanalyseerd op de kritische parameter OCB’s 
(bestrijdingsmiddelen). Derhalve wordt de strategie onverdacht als zijnde voldoende geacht om 
een goed beeld te verkrijgen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
 
In verband met een aangetroffen matige verhoging in een mengmonster van de bovengrond, is 
een uitsplitsing uitgevoerd, waarbij de monsters uit het mengmonster separaat zijn onderzocht 
op de verhoogd aangetoonde parameter. Zodoende wordt een beeld verkregen van de aard en 
plaats van voorkomen van de verhoogd aangetoonde parameter. Resultaten na uitsplitsing 
worden als meest representatief gezien. 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 20 april 2017 uitgevoerd. Op 28 april 2017 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 3. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,5 met peilbuis 
3 x 2,0 

11 x 0,5 

01 
02, 03, 04 

05, 06, 07, 08, 09, 10,  
11, 12, 13, 14, 15 

 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001 en 2002. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 2,5 m-mv 
voornamelijk uit zand. Plaatselijk komt een veenlaag voor. Een gedetailleerde beschrijving van 
de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is 
weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven waaraan 
mogelijk een bodemverontreiniging gerelateerd kan worden.  
 
Plaatselijk is een sliblaag waargenomen welke duidt op een gedempte watergang. Plaatselijk 
zijn baksteen en grind waargenomen welke als niet asbestverdacht worden beschouwd. Op het 
maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte of olie 
gerelateerde materialen waargenomen.  
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

01 0,00 – 0,50 
0,50 – 1,20 

uiterst fijn zand 
uiterst fijn zand 

sporen baksteen 
sporen baksteen, sporen slib 

02 0,00 – 0,90 uiterst fijn zand zwak baksteenhoudend 

03 0,00 – 0,70 
0,70 – 1,20 

uiterst fijn zand 
uiterst fijn zand 

sporen baksteen 
resten slib 

04 0,00 – 0,50 
0,50 – 1,00 

uiterst fijn zand 
uiterst fijn zand 

sporen baksteen 
zwak baksteenhoudend, resten plastic 

05 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

06 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

07 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

12 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

13 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

14 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

15 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen 

pH EC [S/cm] Troebelheid (NTU) Belucht 

01 1,50 – 2,50 0,72 6,61 2070 9 nee 

 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 0,72 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH), het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) van het grondwater vertonen geen 
afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. De 
bovengrondmonsters zijn aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB’s). Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Naar aanleiding van de aangetroffen matige overschrijding met zink in MM03, is desbetreffend 
mengmonsters uitgesplitst en zijn de deelmonsters vervolgens separaat geanalyseerd op de 
verhoogd aangetroffen parameter.  
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens. 
* Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd. 
** Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd. 
*** Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 6 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK  PCB Olie OCB’s 

MM01 4,4 3,5 - - - 0,32* - - - - - - - - 

MM02 3,1 3,0 - - - - - - - - - - 219* -/- 

MM03 12 2,0 - - - 0,74* 264* - - 469** - - - - 

-/- niet geanalyseerd 

- geen overschrijding 

* overschrijding achtergrondwaarde 

** overschrijding tussenwaarde 

*** overschrijding interventiewaarde 

MM01: 01 (0-50) + 02 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-50): uiterst fijn zand, sporen - zwak baksteenhoudend 
MM02: 01 (50-100) + 03 (70-120) + 04 (50-100): uiterst fijn zand, sporen baksteen - zwak baksteenhoudend, resten slib 
MM03: 05 (0-50) + 07 (0-50) + 12 (0-50) + 15 (0-50): uiterst fijn zand, zwak grindig 

 
Uitsplitsing 
Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met zink in MM03, is desbetreffend 
mengmonster uitgesplitst en zijn de deelmonsters vervolgens separaat geanalyseerd op de 
verhoogd aangetroffen parameter. De analyseresultaten van de uitsplitsing van de 
grondmonsters zijn weergegeven in tabel 7. 
 
TABEL 7: Resultaten uitsplitsing grondmonsters chemisch onderzoek (GSSD) 
 

Meng 
monster 

Deel 
monster 

Boring Humus 
[%] 

Lutum  
[%] 

Zn 

MM03 B05 05 3,8 1,4 - 

B07 07 9,6 1,0 - 

B12 12 12 1,0 - 

B15 15 6,8 3,0 - 

- geen overschrijding 

* overschrijding achtergrondwaarde 

** overschrijding tussenwaarde 

*** overschrijding interventiewaarde 

 
De matige overschrijding met zink in MM03 wordt na de uitsplitsing niet teruggevonden in de 
separaat geanalyseerde monsters van boringen 05, 07, 12 en 15. De achtergrondwaarde voor 
zink wordt niet overschreden. 
 
De analyseresultaten van de uitsplitsing van de monsters worden als meest geschikt en 
representatief voor het onderzoek geacht.  
 
In tabel 7 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg PB Moi Ni Zn VOCl  Olie BTEXNS 

01 110* - - - - - - - - - - - 

- geen overschrijding 

* overschrijding streefwaarde 

** overschrijding tussenwaarde 

*** overschrijding interventiewaarde 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Grond 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand, waarbij 
plaatselijk een veenlaag. In de grond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde 
materialen (baksteen, plastic, slib en grind) waargenomen. Plaatselijk is een sliblaag 
waargenomen welke duidt op een gedempte watergang. Plaatselijk zijn baksteen en grind 
waargenomen welke als niet asbestverdacht worden beschouwd.  
 
In de bovengrond overschrijdt het gehalte zink de desbetreffende tussenwaarde en 
overschrijden de gehalten lood en kwik de desbetreffende achtergrondwaarden. De overige 
onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Naar aanleiding van de aangetroffen tussenwaarde overschrijding met zink is mengmonster 
MM03 uitgesplitst en zijn de boringen separaat geanalyseerd op zink. De tussenwaarde 
overschrijding met zink in MM03 wordt na de uitsplitsing niet teruggevonden in de separaat 
geanalyseerde monsters van boringen 05, 07, 12 en 15. De achtergrondwaarde voor zink wordt 
niet overschreden. 
 
In de ondergrond overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde. 
De overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 0,72 m-mv. Tijdens het veldonderzoek zijn zintuiglijk 
geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijdt de concentraties barium de desbetreffende 
streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Stek-wonen is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de 
locatie Vossepolder te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling en bijbehorende 
aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag 
(activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- In de grond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 

(baksteen, plastic, slib en grind) waargenomen. 
- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 
- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zink, kwik en lood.   
- De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie.  
- Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden en streefwaarden, liggen in lijn met de verwachting zoals 
gesteld in het vooronderzoek. De gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend 
onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel, ingevolge de Wet 
bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 1 
SITUATIETEKENING 
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Boring: 01
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen 
slib, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-120

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-250

Boring: 02
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken veen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, resten slib, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-120

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
resten plastic, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 05
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06
Datum: 20-04-2017

0

50

1

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 07
Datum: 20-04-2017

0

50

1

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, matig 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 20-04-2017

0

50

1

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 09
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 13
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 662948
Validatieref. : 662948_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 mei 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,7 83,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,4 3,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,5 3,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 9,7 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,23 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 22 12
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 41 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 63 68

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,18 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,86 0,36

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

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

Tabel 1 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5407901 = MM01
5407902 = MM02

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017 21/04/2017
Monstercode : 5407901 5407902
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



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

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

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

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

Tabel 2 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5407901 = MM01
5407902 = MM02

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017 21/04/2017
Monstercode : 5407901 5407902
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 64,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 12,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 55
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 17
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,56
S lood (Pb) mg/kg ds 200
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6
S zink (Zn) mg/kg ds 250

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150

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

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

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

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

Tabel 3 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5407903 = MM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017
Monstercode : 5407903
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 4 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5407901
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : MM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 50 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 63 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5407902
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : MM02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 61 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 68 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5407903
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : MM03
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 62 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5407901 MM01 01 0-0.5 2415329AA
02 0-0.5 2415291AA
03 0-0.5 2373357AA
04 0-0.5 2373350AA

5407902 MM02 01 0.5-1 2415333AA
04 0.5-1 2373386AA
03 0.7-1.2 2415332AA

5407903 MM03 05 0-0.5 2415286AA
07 0-0.5 2415319AA
12 0-0.5 2373356AA
15 0-0.5 2373383AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 665248
Validatieref. : 665248_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QVAI-AYMF-AAEU-ILEW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 8 mei 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,1 86,6 61,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 9,6 12,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 21 23 < 20

Tabel 1 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5413960 = B05
5413961 = B07
5413962 = B12

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017
Startdatum : 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017
Monstercode : 5413960 5413961 5413962
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 75,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,0

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 20

Tabel 2 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5413963 = B15

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 02/05/2017
Startdatum : 02/05/2017
Monstercode : 5413963
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : B05
Monstercode : 5413960

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B07
Monstercode : 5413961

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B12
Monstercode : 5413962

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B15
Monstercode : 5413963

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5413960 B05 05 0-0.5 2415286AA

5413961 B07 07 0-0.5 2415319AA

5413962 B12 12 0-0.5 2373356AA

5413963 B15 15 0-0.5 2373383AA

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 664648
Validatieref. : 664648_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WSXW-FKON-CUDJ-LWXG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 mei 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 13
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 7,2
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5412552 = 01-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 28/04/2017
Startdatum : 28/04/2017
Monstercode : 5412552
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5412552
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5412552 01-1-1 01 1.5-2.5 0194516MM
01 1.5-2.5 0287230YA
01 1.5-2.5 0287224YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 

 

 



 
 

Projectcode: 1703K276 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   662948 662948 662948 

Boring(en)   01, 02, 03, 04 01, 03, 04 05, 07, 12, 15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,4 3,1 12 

Lutum % ds 3,5 3,0 2,0 

Datum van toetsing  1-5-2017 1-5-2017 1-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  82,7 82,7
 (6)

   83,6 83,6
 (6)

   64,8 64,8
 (6)

  

Lutum %  3,5    3,0    2,0   

Organische stof (humus) %  4,4    3,1    12   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  28 91
 (6)

   <20 <48
 (6)

   55 213
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,21 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,16 -0,04 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,3 -0,05  <3,0 <6,7 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  9,7 17,7 -0,15  <5,0 <6,8 -0,22  17 26 -0,09 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,23 0,32 0  0,07 0,10 -0  0,56 0,74 0,02 

Lood [Pb] mg/kg ds  22 32 -0,04  12 18 -0,07  200 264 0,45 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 13 -0,34  <4 <8 -0,42  6 18 -0,26 

Zink [Zn] mg/kg ds  41 86 -0,09  <20 <31 -0,19  250 469 0,57 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Fenanthreen mg/kg ds  0,09 0,09   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18   0,05 0,05   <0,05 <0,03  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,86 0,86 -0,02  0,36 0,37 -0,03  0,35 <0,28 -0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   <0,016 -0   <0,0040 -0,02 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  63 143 -0,01  68 219 0,01  150 121 -0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

Projectcode: 1703K276 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   662948 662948 662948 

Boring(en)   01, 02, 03, 04 01, 03, 04 05, 07, 12, 15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,4 3,1 12 

Lutum % ds 3,5 3,0 2,0 

Datum van toetsing  1-5-2017 1-5-2017 1-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

ORGANOCHLOORBEST
RIJDINGSMIDDELEN 

    

2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

DDT (som) mg/kg ds  0,001 <0,003 -0,13  0,001 <0,005 -0,13  

2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

DDD (som) mg/kg ds  0,001 <0,003 -0  0,001 <0,005 -0  

2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

DDE (som) mg/kg ds  0,001 <0,003 -0,04  0,001 <0,005 -0,04  

DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,004    0,004    

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Dieldrin mg/kg ds  0,002 0,005   <0,001 <0,002   

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  0,003 0,008 -0  0,002 <0,007 -0  

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

HCH (som a+b+g) mg/kg ds  0,002 0,002
 (6)

   0,002 0,002
 (6)

   

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002
 (6)

   <0,001 <0,002
 (6)

   

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,001    0,001    

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0032 0   <0,0045 0  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,003
 (6)

   <0,002 <0,005
 (6)

   

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0032 0   <0,0045 0  

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,001    0,001    

Organochloor pesticiden mg/kg ds  0,016 0,016
 (6)

   0,015 0,015
 (6)

   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,018    0,017    

Som 21 OCB mg/kg ds   0,036    <0,047   

     

CHLOORBENZENEN     

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1703K276 

 
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDD
ELEN 

  

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 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 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 OCB mg/kg ds  0,4    

   

CHLOORBENZENEN   

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1703K276A 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 

Datum bemonstering  28-4-2017 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  1-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  110 110 0,1 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  13 13 -0,09 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  7,2 7,2 -0,13 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08 

   

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

  

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1703K276 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B05 B07 B12 

Certificaatcode   665248 665248 665248 

Boring(en)   05 07 12 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,8 9,6 12 

Lutum % ds 1,4 1,0 1,0 

Datum van toetsing  8-5-2017 8-5-2017 8-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  76,1 76,1
 (6)

   86,6 86,6
 (6)

   61,8 61,8
 (6)

  

Lutum %  1,4    1,0    1,0   

Organische stof (humus) %  3,8    9,6    12   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Zink [Zn] mg/kg ds  21 48 -0,16  23 46 -0,16  <20 <26 -0,2 

 

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B15 

Certificaatcode   665248 

Boring(en)   15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 

Humus % ds 6,8 

Lutum % ds 3,0 

Datum van toetsing  8-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

OVERIG   

Droge stof %  75,2 75,2
 (6)

  

Lutum %  3,0   

Organische stof (humus) %  6,8   

Gewicht artefacten g  <1   

   

METALEN   

Zink [Zn] mg/kg ds  20 40 -0,17 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1703K276A 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
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 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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FOTOREPORTAGE 
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BIJLAGE 6 
VELDVERSLAG 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 

 



Bodemrapportage
 Vossepolder te Hillegom

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206 meter

Legenda

Bodemlocaties Wegen

Onderzoeksrapporten Water

Historisch bodembestand Afscheiding

Kadaster Geselecteerd perceel

Bebouwing
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Toelichting op de verstrekte informatie

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

Opbouw van deze rapportage

De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde: 

Overzicht bodemlocatie(s) 
Gegevens bodemlocatie(s) 
Statusoverzicht bodemlocatie 
Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

 
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.  
 
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport: 

algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

Actualiteit getoonde bodemgegevens

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

Toelichting op getoonde informatie

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.  
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.  
 
Statusoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.  
Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging. 
Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag. 
Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven. 
Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit. 
Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt . 
Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn. 
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie. 

 

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport. 
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt. 
Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. 
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd. 
Rapportnummer: kenmerk van de rapportage. 

 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit. 
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en). 
Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek? 

 

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.

Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit. 
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden. 
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet). 
Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit 

 

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

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

 Oude Weerlaan achter 60 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA053400618 Oude Weerlaan achter 60 Oude Weerlaan 60 2181HZ HILLEGOM

AA053400162 Oude Weerlaan 60
(Vossepolder eo)

Oude Weerlaan 60 A 2181HZ HILLEGOM

AA053400384 Vossepolder Weerlaan HILLEGOM

Locatie code AA053400618

Naam onderzoeksterrein Oude Weerlaan achter 60

Straat Oude Weerlaan

Nummer 60

Postcode 2181HZ

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

12-03-2010 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

IDDS 1001B710/PDI/rap1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Ja
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 Oude Weerlaan 60 (Vossepolder eo) 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Vossepolder 

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA053400162

Naam onderzoeksterrein Oude Weerlaan 60 (Vossepolder eo)

Straat Oude Weerlaan

Nummer 60 A

Postcode 2181HZ

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

06-05-2005 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

IDDS 04126139/AJ/rap1

09-09-1996 Verkennend onderzoek NVN
5740

Bouwvergunning DHV K2056-76-001

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

opslag van alifatische koolwaterstoffen Onbekend Onbekend

stortplaats in water (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend

dieselpompinstallatie Onbekend Onbekend

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1952 1972 Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

HULSEBOSCH A EN TH ARA:KVK LEIDEN Weerlaan 58 HILLEGOM

Locatie code AA053400384
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  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Naam onderzoeksterrein Vossepolder

Straat Weerlaan

Nummer

Postcode

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

04-09-2006 ASB - asbest onderzoek NEN
5707

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

Tauw R001-4469794MGK-
bom-V01

07-06-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

IDDS 04025284/AJ/rap1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend Ja

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Nee

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

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

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Perceelgrenzen

Water Geselecteerd gebied
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GBKN
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Geselecteerd gebied

Water
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Kadaster
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206
Buffer: 25 meter

  

Perceelgrenzen Geselecteerd gebied
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Verklaring vaktermen

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

 
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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1 Inleiding 

Gemeente Hillegom heeft ingenieursbureau TAUW gevraagd het stikstofdepositie-onderzoek uit te 
voeren ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging voor de laatste fase (fase 6) van de 
nieuwbouw in de wijk ‘Vossepolder’ te Hillegom. In deze laatste fase moeten 47 koopwoningen 
worden gerealiseerd, waarvan: 18 appartementen, 15 vrijstaande woningen en 14 twee-onder-
één-kap woningen.  
 
Tijdens het gebruik van woningen zijn er bronnen die stikstofoxiden (NOx) en eventueel 
ammoniak (NH3) emitteren. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op 
de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. Vooral in natuurgebieden kan stikstofdepositie een 
probleem zijn, omdat hierdoor de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen waardoor de biodiversiteit 
afneemt. Wanneer blijkt dat een plan meer dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie 
op (naderend) overbelaste1 stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden is er sprake van een 
in potentie significant effect en kan het plan niet zonder meer worden vastgesteld.  
 
Figuur 1.1 toont de ligging van het plangebied en de Natura 2000-gebieden in de omgeving.  
De meest nabije stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten zijn gelegen op circa  
3,5 km van het plangebied in Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 
 

  
Figuur 1.1 Planlocatie en omliggende Natura 2000-gebieden (mosterdgeel) en stikstofgevoelige habitats en 

leefgebieden (licht en donkerpaars) 

 
Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven kort het wettelijk kader en de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 4 
worden alle emissieberekeningen en uitgangspunten voor de modellering gegeven, voor de 
gebruiksfase. Hoofdstuk 5 geeft tot slot de resultaten en de conclusie. 

 
1 Indien de achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW) dan bevindt de natuur (habitats of 
leefgebieden van soorten) zich in een overbelaste situatie 
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2 Wettelijk kader 

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie en 
overbelast door een teveel aan stikstof.  
 
Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied, uitsluitend vast, indien de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Daarom dient voor nieuwe of gewijzigde plannen 
onderzocht te worden of er sprake kan zijn van een significante depositie van stikstof op relevante 
Natura 2000-gebieden.  
 
Een plan kan worden vastgesteld als de stikstofdepositie in de gebruiksfase op geen enkel 
relevant en voor stikstofdepositie gevoelig hexagoon2 toeneemt. Is er wel sprake van een netto 
toename van meer dan 0,00 mol/ha/jaar dan kunnen negatieve effecten op stikstofgevoelige 
natuur in Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten. In een ecologische 
voortoets of passende beoordeling kan dan onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan 
treden als gevolg van het plan en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten.  
 
Bij (wijziging van) plannen wordt het projecteffect bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. 
De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke bestaande planologisch legale situatie ten tijde van 
vaststelling van het plan. Wanneer het verdwijnen van agrarische gronden in het plangebied het 
rechtstreekse, onlosmakelijke (positieve) gevolg is van de realisatie van bedrijventerrein, mag hier 
in de berekeningen rekening worden gehouden (interne saldering).  
 
De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is per 1 juli 2021 in werking getreden.  
Als gevolg daarvan zijn bouw- en sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, 
veranderen en verwijderen van een werk vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect 
stikstofdepositie3. De vrijstelling omvat ook de vervoersbewegingen die samenhangen met de 
werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval en transport 
van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats alsmede eventuele tijdelijke omrij-
effecten als gevolg van de werkzaamheden. De vrijstelling geldt voor tijdelijke stikstofemissies en 
niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase. Wanneer het bestemmingplan tot 
uitvoering wordt gebracht - de projectfase - en het bestemmingsplan dient om bepaalde 
bouwactiviteiten of de aanleg of wijziging van werken mogelijk te maken, kan voor dit onderdeel 
van het plan worden verwezen naar het feit dat al een beoordeling door de wetgever heeft 
plaatsgevonden die een algemene partiële vrijstelling voor bouw-/aanlegfases van projecten heeft 
vastgesteld.  

 
2 AERIUS berekent de depositiebijdrage op een hexagoon (een zeshoek met een oppervlak van 1 hectare). Een 
relevant hexagoon is een hexagoon welke (deels) overlapt met stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van 
soorten in Natura 2000-gebieden 
3 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-288.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-
287.html 
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3 Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie is gebruik gemaakt van de vigerende versie van het 
rekenmodel AERIUS Calculator, versie 2021. 
 
In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen.  
Het gaat hierbij om: 
• Verkeersgeneratie van en naar de locatie tijdens de gebruiksfase 

 
De volgende berekening is uitgevoerd om de stikstofdepositiebijdrage van het plan op de Natura 
2000-gebieden in kaart te brengen: 
• Stikstofdepositiebijdrage ten gevolge van de gebruiksfase 
 
De aanlegfase is niet beschouwd aangezien tijdelijke (bouw)werkzaamheden met de 
inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) per 1 juli 2021 is 
vrijgesteld van natuurvergunningplicht voor het aspect stikstofdepositie (zie hoofdstuk 2). 
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4 Uitgangspunten  

De gebruiksfase is in AERIUS berekend voor het jaar 2023. Dit is het eerste volledige 
kalenderjaar na realisatie van het plan. 
 
4.1 Woningen 
De woningen zullen niet op het gasnet worden aangesloten en zullen niet geschikt gemaakt 
worden voor houtkachels of andere vormen van sfeerverwarming. Er is daarom geen sprake van 
NOx emissies door gasstook voor verwarming en warmwater voorziening. 
 
4.2 Verkeersgeneratie 
De emissies ten gevolge van wegverkeer worden door AERIUS zelf berekend en zijn afhankelijk 
van het voertuigtype4 (personenauto’s, middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer of 
bussen), het aantal bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie.  
 
Op basis van publicatie 381 van het CROW (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018)  
is de verkeersgeneratie bepaald. Hiervoor is woonmilieutype, de mate van stedelijkheid en type 
woning van belang; waarvoor de volgende keuzes zijn gemaakt: 
• Woonmilieutype: rest bebouwde kom  
• mate van stedelijkheid: matig stedelijk  
• type woning: koop vrijstaand/koop, twee-onder-een-kap/koop, etage, midden  
 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verkeersbewegingen per woontype.  
 
Tabel 4.1 Verkeersbewegingen per woontype CROW 

 CROW functie 
benaming 

Aantal woningen Verkeersbewegingen per 
woontype 

Verkeersbewegingen per 
gemiddeld etmaal 

Vrijstaand Koop, vrijstaand 15 8,6 129,0 

Twee-onder-

één-kap 

Koop, twee-onder-

een-kap 

14 8,2 114,8 

Appartement Koop, etage, 

midden 

18 6,0 108,0 

 
Dit maakt in totaal 351,8 bewegingen van licht verkeer per gemiddeld etmaal. 
 
CROW-publicatie 381 geeft daarnaast 0,02 vrachtwagenbewegingen per woning of appartement 
per gemiddeld etmaal. Dit geeft voor de gebruiksfase in totaal 0,94 vrachtwagenbewegingen per 
gemiddeld etmaal, wat gelijk staat aan 343,1 bewegingen per jaar. 
 
Voor Vossepolder fase 6 is 50 % van het verkeer gemodelleerd in zuidelijke richting en de andere 
50 % in westelijke richting, zie figuur 4.1 

 
4 In AERIUS zijn steeds de meest recente emissiekentallen voor wegverkeer geïmplementeerd, voor de zichtjaren 
2018 t/m 2030.  
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Figuur 4.1 visuele weergave modellering wegverkeer 

 
De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, januari 2021) geeft aan dat voor 
projecten5 de verkeersgeneratie meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in 
het heersend verkeersbeeld. 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. In de regel wordt de verkeersgeneratie meegenomen tot aan 
het doorgaande wegennet. Met het doorgaande wegennet worden stadsontsluitingswegen, 
gebiedsontsluitingswegen, autowegen en autosnelwegen bedoeld.  
Het verkeer in zuidelijke richting is gemodelleerd tot de rotonde ‘Weerlaan - Meerlaan’. Dit zijn 
wegen met maximaal 10.000 verkeersbewegingen per dag (bron: www.nsl-monitoring.nl/viewer/#). 
De 175,9 (50 % van 351,8) extra auto’s vormen dan ongeveer 2 % van het totaal aantal 
verkeersbewegingen. Het verkeer in westelijke richting is gemodelleerd tot de rotonde ‘Weerlaan - 
Weeresteinstraat’. Op de Weeresteinstraat vinden tussen de 10.000 en 20.000 
verkeersbewegingen per etmaal plaats.  
 
De vrachtwagenbewegingen in de gebruiksfase zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘zwaar 
vrachtverkeer’. Voor het wegtype is in de modellering aanhouden: ‘binnen bebouwde kom’. 

 
5 De werkwijze voor het meenemen van verkeersgeneratie wordt in de praktijk ook voor plannen aangehouden.  

http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#)
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5 Resultaten en conclusie 

De bijdrage aan de stikstofdepositie is berekend met de vigerende versie van het rekeninstrument 
AERIUS Calculator (versie 2021).  
 
Met het rekenmodel AERIUS is geen bijdrage berekend op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 
(‘Er zijn geen resultaten voor deze situatie’) zie bijlage 1. 
 
Daarmee kan geconcludeerd worden dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn op 
stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de nieuwbouw in de 
Vossepolder (fase 6). Er is daarmee voor het aspect stikstofdepositie geen sprake van 
vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.  
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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 GemeenteHillegom

Inrichtingslocatie -,

-Hillegom

Activiteit
Omschrijving Vossepolderfase6

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk Rqe9Pk9JpSZd

Datumberekening 28januari2022,12:40
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gebruiksfase-Beoogd 2023 <0,1ton/j <0,1ton/j
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"gebruiksfase"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie
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Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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gebruiksfase,Rekenjaar2023

Disclaimer
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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
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Contactgegevens
Rechtspersoon GemeenteHillegom

Inrichtingslocatie -,

-Hillegom

Activiteit
Omschrijving Vossepolderfase6

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk Rqe9Pk9JpSZd

Datumberekening 28januari2022,12:40

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

gebruiksfase-Beoogd 2023 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"gebruiksfase"

(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
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gebruiksfase,Rekenjaar2023

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/
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INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan 
flora en fauna uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van de laatste fase van de nieuwe 
woonwijk Vossepolder in Hillegom. Het voornemen is om in deze laatste planfase 41 woningen 
te realiseren in het gebied dat globaal begrenst wordt door de Weerlaan in het westen en de 
Weerlanervaart in het noorden. Het voormalige terrein van manege Hillegom maakt onderdeel 
uit van het plangebied. Omdat voor dit gebied recent een quickscan uit gevoerd is, zal dit deel 
van het plangebied, in deze quickscan niet worden onderzocht. Met deze quickscan wordt een 
inschatting van de effecten van de voorgenomen ontwikkeling/ingreep gemaakt op door de Wet 
natuurbescherming beschermde flora en fauna. De quickscan levert hiernaast adviezen op die 
betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen.

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

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

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

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

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 ONDERZOEKSGEBIED
Het in deze quickscan onderzochte gebied (het onderzoeksgebied) bestaat uit  een strook 
braakliggend terrein ten zuiden van de Weerlanervaart. In het westen grensd de strook aan het 
voormalige terrein van manege Hillegom. Op landschappelijke schaal ligt het onderzoeksgebied 
op de rand van de bebouwde kom van Hillegom en het open polderlandschap ten noorden en 
ten oosten van het onderzoeksgebied. De belangrijkste structuur in de omgeving van het onder-
zoeksgebied is de doorgaande Weerlanervaart en de aanliggende ringvaart. Het onderzoeksge-
bied zelf bestaat uit een strook bouwrijpgemaakt terrein dat al enkele jaren braak ligt en een 
smalle watergang. Zie bijlage 1 voor een kaart van het onderzoeksgebied en bijlage 2 voor een 
foto overzicht van het onderzoeksgebied.

Binnen het onderzoeksgebied zijn de volgende ecotopen/onderdelen aanwezig:
• Braakliggend terrein: bouwrijp gemaakt terrein dat al enige tijd braak ligt. Op het terrein is 

een pioniersvegetatie ontwikkeld;
• Watergang: +- 5m breed, beschoeid.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 21 maart 2019 is het plangebied door S. Jansen bezocht. In het plangebied zijn ruimtelijke 
structuren en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld 
met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is gezocht naar 
onder meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken 
etc. Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• zaklamp.
 
[2]

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

[3]

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

[4]

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

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

scherming van soorten. 

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

3.1.1 Zorgplicht

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

3.1.2 Beschermingsregimes 

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

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

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

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

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen 

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

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

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

ding van een soort.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

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

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

Het onderzoeksgebied bestaat uit een bouwrijp gemaakt terrein dat al enige tijd braak ligt. Op 
het terrein is een pioniersvegetatie ontwikkeld. Rond de randen van het onderzoeksgebied, die 
niet/minder gemaaid zijn, is een ruigte ontstaan met onder meer schietwilg, riet en ruigte krui-
den. Het grootste deel van het onderzoeksgebied is begroeid met een vegetatie kenmerkend 
voor voedselrijke, geroerde grond. In het onderzoeksgebied zijn ook zandige plekken aanwezig 
begroeid met pioniersvegetatie kenmerkend voor droge, arme zandgronden, begroeid met on-
der meer akkerscherm, klaver soorten, weegbree soorten en wouw. Tijdens het veldonderzoek 
werden geen sporen van beschermde flora aangetroffen. In het plangebied is geen voor be-
schermde flora geschikte standplaats aanwezig. De aanwezigheid van beschermde flora, in het 
onderzoeksgebied, kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

Het onderzoeksgebied bestaat uit een bouwrijp gemaakt terrein dat al enige tijd braak ligt. Het 
terrein wordt periodiek gemaaid enkel aan de randen is meerjarige ruigtevegetatie ontwikkeld. 
Tijdens het bouwrijp maken is het onderzoeksgebied opgehoogd. Hierdoor is het onderzoeksge-
bied tamelijk droog en zandig. Op de grens van het onderzoeksgebied met voormalige manege 
Hillegom is een smalle, beschoeide watergang aanwezig. Deze watergang valt ook binnen het 
onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied vormt geen leefgebied voor beschermde amfibieën en reptielen, waaron-
der voor de rugstreeppad. In 2018 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
de rugstreeppad in de omgeving van de voormalige manege Hillegom (Jansen & Jansen, 2018). 
Tijdens dit onderzoek is ook het onderzoeksgebied onderzocht. Hierbij werden geen rugstreep-
padden of andere beschermde amfibieën of reptielen aangetroffen in het onderzoeksgebied. 
Ook voor andere beschermde amfibieën en reptielen kan het redelijkerwijs worden uitgesloten 
dat het plangebied onderdeel vormt van essentieel leefgebied. Dit door fysieke ongeschiktheid 
van het onderzoeksgebied (ontbreken van geschikt water, takhopen, geschikte zon plekken en 
fysiek geïsoleerde ligging) en doordat het verspreidingsgebied van beschermde soorten niet sa-
menvalt met het onderzoeksgebied (o.a. ringslang, hazelworm en heikikker). Naast de aanwezig-
heid van beschermde amfibieën en reptielen, kan ook de aanwezigheid van beschermde vissen, 
in het onderzoeksgebied, redelijkerwijs worden uitgesloten. Dit door fysieke ongeschiktheid van 
het onderzoeksgebied en doordat het verspreidingsgebied van beschermde soorten niet samen-
valt met het onderzoeksgebied (o.a. voor de grote modderkruiper). 

Wel is het aannemelijk dat in de watergang binnen het onderzoeksgebied algemene vissoorten 
aanwezig zijn. Daarnaast is het mogelijk dat algemene amfibieën, zoals de gewone pad, het 
plangebied met regelmaat doorkruisen.

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het onderzoeksgebied onderzocht op sporen en aanwijzingen voor 
verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Sporen of andere aanwij-
zingen voor de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen werden hierbij niet aan-
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getroffen. Het onderzoeksgebied bestaat uit een gemaaid braakliggend terrein, met randen met 
een meerjarige ruigtevegetatie. In het plangebied zijn geen voor vogels met jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen geschikte bomen of gebouwen met spleten of gaten aanwezig. Ook wandelen er 
dagelijks mensen met (loslopende) honden in het onderzoeksgebied. Gezien deze gegevens kan 
geconcludeerd worden dat het onderzoeksgebied fysiek ongeschikt is als vestigingsplaats voor 
vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen (jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn vaak 
tamelijk verstoringsgevoelig en zijn vrijwel uitsluitend gekoppeld aan gebouwen of bomen). Wel 
is het mogelijk dat algemene ruigtevogels, tijdens het broedseizoen, verblijfplaatsen maken in de 
randen met hogere vegetatie.

4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek is het onderzoeksgebied onderzocht op sporen en aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van zoogdieren. Hierbij was specifiek 
aandacht voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Sporen of aanwijzingen voor verblijfplaatsen van 
vleermuizen werden hierbij niet aangetroffen. Door het ontbreken van geschikte bomen met 
holten, of bebouwing is het onderzoeksgebied ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 
Voor de sloop van de voormalige manege Hillegom, die naast het onderzoeksgebied ligt, is in 
2018 een vleermuizenonderzoek uitgevoerd (Jansen & Jansen 2018). Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat het onderzoeksgebied geen specifieke functie heeft als foerageergebied voor 
vleermuizen. Wel komt uit dit onderzoek naar voren dat de Weerlanervaart door vleermuizen 
gebruikt wordt als vlieg- en foerageerroute. Doordat de geplande bebouwing op ruime afstand 
blijft van de Weerlanervaart, is het niet de verwachting dat de voorgenomen ingreep wezenlijke 
invloed heeft op deze vlieg- en foerageerroute. Wel is het belangrijk dat terughoudend omge-
gaan wordt met de toepassing van verlichting in de strook langs de Weerlanervaart. Er mag hier 
niet meer verlichting worden toegepast dan strikt noodzakelijk.

Naast beschermde functies van vleermuizen zijn ook geen andere (beschermde) functies van 
zoogdieren (waaronder van marterachtingen) te verwachten in het onderzoeksgebied. Dit door 
het ontbreken van sporen tijdens het veldonderzoek en door de relatieve ongeschiktheid van het 
onderzoeksgebied (onder meer door frequente recreatie met loslopende honden).
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Op basis van gegevens uit de database van de Nationale Databank Flora en Fauna, literatuur-
studie, geschiktheid van het plangebied en ervaringen van de onderzoeker is de onderstaande 
matrix ingevuld (zie tabel 1).

4.1.5 Libellen en dagvlinder

In het plangebied komen geen voedselarm water of voor libellen en vlinders geschikte vegeta-
ties voor. De aanwezigheid van (beschermde) libellen en dagvlinders kan dan ook redelijkerwijs 
worden uitgesloten. 

4.1.6 Overige ongewervelden

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

Tabel 1: Matrix mogelijk voorkomende vleermuizen in/nabij het onderzoeksgebied.
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5 INGREEP

Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan 
flora en fauna uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van de laatste fase van de nieuwe 
woonwijk Vossepolder in Hillegom. Het voornemen is om in deze laatste planfase 41 woningen 
te realiseren in het gebied dat globaal begrenst wordt door de Weerlaan in het westen en de 
Weerlanervaart in het noorden. Het voormalige terrein van manege Hillegom maakt onderdeel 
uit van het plangebied. Omdat voor dit gebied recent een quickscan uitgevoerd is, is dit deel van 
het plangebied, in deze quickscan niet onderzocht. 

Globaal worden in het onderzoeksgebied de volgende ingrepen uitgevoerd (zie ook figuur 5.1):
• Het verwijderen van de vegetatie;
• Het dempen van een watergang;
• Het realiseren van infrastructuur;
• Het realiseren van een nieuwe watergang;
• Het realiseren van 12 woningen (exclusief de woningen die gebouwd zullen worden op het 

voormalige manegeterrein, hier worden nog eens 29 woningen gebouwd);
• Het realiseren van tuinen rond de nieuwe woningen.

Figuur 5.1: Kaart van het plangebied in de toekomstige situatie. Het plangebied is geel omlijnd (bron kaart: 

Gemeente Hillegom).
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

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

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

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

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

6.1 SOORTBESCHERMING
Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep 
is duidelijk geworden dat het redelijkerwijs uitgesloten kan worden dat met de uitvoer van de 
voorgenomen ontwikkeling vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels, zoogdieren, beschermde 
standplaatsen van planten of andere beschermde functies/waarden verloren gaan. Het is niet 
noodzakelijk om een naderonderzoek dan wel een ontheffing aan te vragen in het kader van de 
Wet natuurbescherming. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de project-
planning.

Wel moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van verblijfplaatsen van algeme-
ne broedvogels in de ruigtevegetatie langs de randen van het onderzoeksgebied. Actieve nesten 
van vogels zijn altijd beschermd door de Wet natuurbescherming. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de in de watergang aanwezige algemene vis- 
en amfibiesoorten (o.a. bruine kikker). Hoewel voor de verwachte soorten op grond van het pro-
vinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt, is het noodzakelijk om de 
algemene zorgplicht in acht te nemen. Dit wil zeggen dat al het mogelijk gedaan moet worden 
om het doden en verwonden van individuen te voorkomen. Aan deze zorgplicht kan invulling 
worden gegeven door de watergang op een vis- en amfibievriendelijke manier te dempen, buiten 
de gevoelige periode van voortplanting en winterrust.   
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7 CONCLUSIE & ADVIES

7.1 CONCLUSIE
• Overtreding van de Wet natuurbescherming kan redelijkerwijs worden uitgesloten;
• De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de projectplanning*;
• *Wel moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

algemene broedvogels in de ruigtevegetatie langs de randen van het onderzoeksgebied. 
Actieve nesten van vogels zijn altijd beschermd door de Wet natuurbescherming. Om over-
treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen wordt aangeraden om de rooi- en 
kapwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Als het toch noodzakelijk is om 
deze werkzaamheden uit te voeren tijdens het broedseizoen, dan dient daags voor aanvang 
van de werkzaamheden het werkgebied te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 
actieve nesten;

• Daarnaast moet rekening gehouden met de vlieg- en foerageerroute van de gewone dwerg-
vleermuis langs de Weerlanervaart. De strook langs de Weerlanervaart heeft de bestemming 
Groen. Hierin is onder andere realisatie van groen- en speelvoorzieningen en langzaam-
verkeerverbindingen mogelijk. Het is belangrijk dat niet meer verlichting wordt toegepast 
dan strikt noodzakelijk. Indien het noodzakelijk is verlichting aan te brengen moet deze 
vleermuisvriendelijk worden uitgevoerd. De lichtbundel moet geconvergeerd en verticaal 
naar beneden gericht zijn en worden uitgevoerd in een vleermuisvriendelijke verlichtings-
kleur, bijvoorbeeld met amber. De verlichting moet zodanig worden aangebracht dat deze 
niet uitstraalt op de watergang, zodat deze gebruikt kan blijven worden als vliegroute en 
foerageergebied;

• *Tot slot moet rekening gehouden worden met de in de watergang aanwezige algemene 
vis- en amfibiesoorten (o.a. bruine kikker). De watergang dient op een vis- en amfibievrien-
delijke manier gedempt te worden, buiten de gevoelige periode van voortplanting en win-
terrust. Bij voorkeur dient dit dempen te worden begeleid door een ter zake kundige op 
het gebied van diervriendelijk dempen van watergangen. Globaal bestaat het diervriendelijk 
dempen uit de volgende stappen:

1. Afdammen van de watergang;
2. Afvissen van de watergang (kan hier met netten);
3. Uitpompen, of uitscheppen van het water naar een naastgelegen watergang;
4. Opnieuw afvissen van de watergang (watergang heeft nu een maximale diepte van 15 

cm);
5. Voorzichtig baggeren van de sloot en slib uitspreiden over de oever, de overgebleven 

vissen en amfibieën worden hierbij verzameld;
6. Alle gevonden fauna wordt in een tijdelijke opvangbak gedaan;
7. De gevonden fauna wordt uitgezet in een naastgelegen, soortgelijke watergang;
8. De sloot wordt kort hierop gedempt. 
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1. Inleiding 3 

Het plangebied bevindt zich in de woonwijk Vossepolder te Hillegom. Initiatiefnemer is voornemens om 
in deze fase, 47 woningen/appartementen te realiseren. 
 
Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is noodzakelijk volgens de Wet geluidhinder (Wgh) indien 
de woningen/appartementen binnen de geluidzone van een weg worden gerealiseerd. De te realiseren 
grondgebonden woningen en appartementen zijn gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de 
Weerlaan en de Hillegommerdijk. Daarnaast wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op 
basis van jurisprudentie een beschouwing gegeven van de gevolgen van het wegverkeer op de Oude 
Weerlaan (30 km/uur). Het plangebied met de directe omgeving is in figuur 1.1 weergeven.  
 

 
Figuur 1.1  Ligging plangebied t.o.v. de omliggende wegen 
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2. Toetsingskader 5 

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waaraan binnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde 
wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van de het 
aantal rijstroken en van de stedelijke- of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanaf de kant 
van de weg en is gelegen vanuit de as van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 
2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken breedte van de geluidszone (in meters) 
 buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 
5 of meer 600 350 
3 of 4 400 350 
1 of 2 250 200 

 
In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 
definities luiden: 

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 
de zone van een autoweg of autosnelweg. 

- stedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde 
kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 
De ontwikkeling is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Weerlaan en de Hillegommerdijk. 
 
Dosismaat Lden 
De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over 
een etmaal. Dit etmaal is onderverdeeld in dag (7:00 – 19:00 uur), avond (19:00 – 23:00 uur) en nacht 
(23:00 – 7:00 uur).  
 
Artikel 110g Wgh 
De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen 
waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een 
aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst 
door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen 
waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur 
bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van 
de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB 
mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt 
een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting 
aan de normstellingen uit de Wgh. Op alle genoemde geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer wordt 
in deze rapportage de aftrek toegepast van 5 dB. 
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2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 
gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 
verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige 
bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. 
 
Tabel 2.2: Relevante grenswaarden 

 voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde 
Weerlaan 48 dB 63 dB 
Hillegommerdijk 48 dB 63 dB 

 
2.3. 30 km/uur wegen 

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 
km/uur of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen 
blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van en aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het 
geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van geluidsbelasting aan de gevels 
noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de 
geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh 
hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste 
grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en 
de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. 
 
Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, 
wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek 
bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). De Oude Weerlaan is in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in het onderzoek. 
 
De Cruquius en de Schellinkhout zijn niet in het onderzoek meegenomen. Omdat de Schellinkhout een 
zodanig lage intensiteit kent, waardoor  deze weg in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet 
getoetst hoeft te worden (ten gevolge van deze weg zal de richtwaarde bij lange na niet worden 
overschreden). De Cruquius is in een eerder verricht akoestisch onderzoek opgenomen 
(Uitwerkingsplannen Vossepolder te Hillegom, 28 April2017), hier was geen sprake van een overschrijding 
van de richtwaarde van 48 dB. Aangezien de nieuw te realiseren woningen (41 woningen) worden 
afgeschermd van deze weg, zal ten gevolge van deze weg geen sprake zijn van een overschrijding van de 
richtwaarde. 
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2.4. Gemeentelijk beleid 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document “Richtlijnen 
voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder” d.d. 4 maart 2013 van de Omgevingsdienst 
West-Holland. 
 
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 verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden 

tot aanmerkelijk lagere geluidbelastingen van woningen binnen de zone van een andere 
weg. 

 
En onder de voorwaarden: 

1. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast; 
2. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting 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 geluidbelasting  
optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in 
dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd; 

3. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB); 
4. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove 

gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel; 
5. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van de 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; 
6. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 
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3. Berekeningsuitgangspunten 9 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het 
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het 
softwareprogramma Geomilieu versie 2021.1 van DGMR.  
 
De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel 
hebben deze factoren betrekking op geluidsafstraling en voor een ander deel op geluidsoverdracht. 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 
 
3.2. Verkeersgegevens 

Verkeersintensiteiten 
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 
het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in 
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen. 
 
Voertuigcategorieën  
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 
 
De verkeersgegevens voor Hillegommerdijk zijn ontleend uit een eerder verricht akoestisch onderzoek, 
genaamd ‘’Uitwerkingsplannen Vossepolder te Hillegom’’ van 28 April 2017 (projectnummer: 
861.00.00.00.00). De verkeersintensiteit van de Weerlaan is afkomstig uit het RVMK V3.1.1 prognose 
2030. Beide intensiteiten zijn met een autonoom groeipercentage van 1% opgehoogd naar 2032. De 
verkeersintensiteiten voor de Oude Weerlaan zijn niet beschikbaar, hiervoor is een aanname gedaan. De 
Oude Weerlaan is een doodlopende weg. De intensiteit van deze weg is berekend aan de hand van de 
verkeersgeneratie van de functies ter plaatsen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kencijfers van het 
CROW.  
 
Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal, gemiddelde weekdag) 

Wegvak 2030 2032 
Weerlaan  5.396 5.505 
Oude Weerlaan  272 
Hillegommerdijk 10.105 10.308 

 
De voertuig- en etmaalverdelingen voor de Weerlaan en de Hillegommerdijk zijn afkomstig uit het eerder 
verrichtte akoestisch onderzoek. Voor de Hillegommerdijk is gebruik gemaakt van een standaardverdeling 
van een buurtverzamelweg.  
 
De etmaal- en voertuigverdelingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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Verkeerssnelheid 
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen.  
 
Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane rijsnelheid. 
- Weerlaan   50 km/uur; 
- Hillegommerdijk   60 km/uur; 
- Oude Weerlaan   30 km/uur;  
 
Type wegdek 
Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 
een gevolg van de wisselingwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van 
invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. 
 
Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 
middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 
geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. 
 
De Weerlaan, Hillegommerdijk en de Oude weerlaan zijn voorzien van dicht asfaltbeton (in het 
rekenmodel opgenomen als W1-Referentiewegdek). 
 
3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 
omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit kadastrale kaarten en als Shape-bestand geïmporteerd. De 
hoogteligging van ruimtelijke objecten zijn gecontroleerd met behulp van de Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN). De nieuwbouw is ingevoerd middels een digitale tekening van de bouwgrenzen 
 
Ook de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld 
zandgrond of grasland) bodemgebied is relevant. Het model is op een zachte ondergrond (Bf=1) ingesteld. 
De harde oppervlakten in de directe omgeving van het plangebied zijn als hard bodemgebied (Bf=0) in het 
model ingevoerd. 
 
Rijlijnen 
De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen. De relevante rijlijnen 
zijn in het rekenmodel ingevoerd. 
 
Waarneempunten 
De bouwvlakken op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn uitgangspunt voor de berekening. Op 
de grens van deze bouwvlakken zijn toetspunten geplaatst, zie figuur 3.1. De waarneemhoogten waarop 
de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. Voor de grondgebonden 
woningen met een maximum bouwhoogte van 11 meter en 12 meter is uitgegaan van twee bouwlagen 
met een hoge kapverdieping.  
 
Uitgaande van een verdiepingshoogte van 3 meter voor de grondgebonden woningen (niet de 
kapverdieping) en een toetshoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer zijn de toetshoogten voor 
de grondgebonden woningen +1,5m, +4,5m en +7,5 meter.  
 
Het ontwerp van het appartementencomplex bestaat uit 5 bouwlagen voor 18 appartementen, met 4 
appartementen per verdieping en 2 appartementen op de begane grond bouwlaag, zie figuur 3.2. De 
ligging van de toetspunten zijn op deze indeling gebaseerd. Uitgaande van de maximum bouwhoogte van 
18 meter zijn de toetshoogten op dit complex eveneens steeds 1,5 meter boven de verdiepingsvloer.  
Ook op een fictieve zesde bouwlaag zijn toetspunten geplaatst, dit alleen om te onderzoeken of de 
geluidbelasting hier wellicht hoger is dan op de vijfde bouwlaag. 
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Figuur 3.1: Getoetste bouwvlakken met nummering toetspunten  
 

 
Figuur 3.2 Indeling appartementencomplex 1e bouwlaag (links) en 2e  t/m 6e  bouwlaag (rechts) 
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4. Resultaten 13 

De geluidbelasting is berekend ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan, Hillegommerdijk en de 
Oude Weerlaan. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de geluidbelasting per bron. De 
resultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3.  
 
 
4.1. Resultaten gezoneerde wegem 

Weerlaan 
Als gevolg van het wegverkeer op de Weerlaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. 
Overschrijdingen vinden alleen plaats op het appartementencomplex en de twee bouwvlakken voor 
grondgebonden woningen langs de Weerlaan. De hoogste geluidbelasting bedraagt 54 dB inclusief aftrek 
artikel 110g Wgh. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden, zie figuren 4.1 en 
4.2. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is nodig. 
 

 
Figuur 4.1 Resultaten Weerlaan, gestapelde woningen 
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Figuur 4.2: Resultaten Weerlaan, grondgebonden woningen  
 
Hillegommerdijk 
Als gevolg van het wegverkeer op de Hillegommerdijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 53 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Deze 
overschrijding is van toepassing op twee woningen, zie figuur 4.3. Daarnaast wordt op de oostelijke grens 
van het bouwvlak ernaast de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 
63 dB wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is nodig. 
 

 
Figuur 4.3: Resultaten Hillegommerdijk, grondgebonden woningen 
 
 
4.2. Resultaten 30 km/uur wegen 

Als gevolg van het wegverkeer op de Oude Weerlaan wordt de richtwaarde van 48 dB niet 
overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 36 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
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4.3. Cumulatie 

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden (overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde) ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Cumulatie is wenselijk doordat 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan 
en de Hillegommerdijk. Ten behoeve van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is de 
geluidbelasting van alle onderzochte wegen gecumuleerd.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting van de 3 bronnen samen (exclusief 
aftrek volgens artikel 3.4 RMG 2012) maximaal 58,70 dB bedraagt. 
 
De Weerlaan is met een geluidbelasting van 58,68 dB (exclusief aftrek) maatgevend. De geluidtoename 
door de gecumuleerde geluidbelasting is 0,02 dB. In deze situatie is geen sprake van een significante 
geluidtoename. Deze toename is niet waarneembaar voor het menselijk gehoor. 
 
In bijlage 4 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Hierbij is geen aftrek ingevolge artikel 
110g Wgh toegepast. 
 
4.4. Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting 

De geluidbelasting op de grens van de bouwvlakken is ten gevolge van verkeer op de Weerlaan en de 
Hillegommerdijk voor 13 grondgebonden woningen en voor maximaal 14 appartementen hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Naar aanleiding hiervan is maatregelonderzoek uitgevoerd om te 
onderzoeken of de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan en de 
Hillegommerdijk gereduceerd kan worden. 
 
De geluidbelasting ter plaatse van het plangebied kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron 
of in het overdrachtsgebied. 
 
Bronmaatregelen 
Allereerst is gekeken naar de mogelijkheden om maatregelen aan de bron te nemen. Er zijn een aantal 
maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken van de verkeersomvang, 
het wijzigen van de snelheid of samenstelling van het verkeer kunnen zijn. 
Het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de Weerlaan en de Hillegommerdijk 
resulteert in een situatie waarbij de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden (dit geldt 
alleen t.g.v. de Hillegommerdijk). Echter, gezien de gebiedsontsluitende functie van deze wegen is een 
snelheidsverlaging niet wenselijk. Deze wegen hebben namelijk een functie als hoofdroute voor 
autoverkeer, waarbij het bevorderen van de doorstroming van essentieel belang is. Een andere 
mogelijkheid is het aanbrengen van een ander soort wegdekverharding, dit stuit op bezwaren van 
financiële aard (de geluidbelasting wordt overschreden op een gering aantal woningen).  
 
Overdrachtsmaatregelen 
De tweede vorm van maatregelen die genomen kunnen worden zijn maatregelen die invloed hebben op 
het overdrachtsgebied. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidafschermende 
voorzieningen zijn een scherm of wal. 
 
Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen zal een scherm moeten worden geplaatst 
van 5,5 meter hoog. Dit belemmert het zicht van de woningen en dat is vanuit landschappelijk en 
stedenbouwkundig oogpunt ongewenst. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een wal. 
Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand is ook niet mogelijk, omdat er niet voldoende 
ruimte is om dit te kunnen realiseren. 
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4.5. Toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden door de Weerlaan 
en de Hillegommerdijk. Om hogere waarden aan te kunnen vragen, dient een toetsing plaats te vinden 
aan het gemeentelijk beleid. 
 
Algemene criteria 
Maatregelen zijn onderzocht om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, deze 
zijn onvoldoende doeltreffend en stuiten op ernstige bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en financiële aard. 
Ook is een cumulatieberekening verricht, waaruit blijkt dat er geen sprake is van significante toename van 
de geluidbelasting. Verder vullen deze woningen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op als 
afronding van de wijk Vossepolder. 
 
Overige voorwaarden 
Voor de gestapelde woningen wordt op twee appartementen (toetspunt 9) een geluidbelasting van 54 dB 
berekend. Omdat dit hoger is dan 53 dB dient voor deze appartementen gestreefd te worden naar een 
stille gevel met een geluidbelasting lager dan 48 dB. In het ontwerp zijn deze appartementen, die liggen 
op de 1e en 2e verdieping, voorzien van een balkon aan de niet hoogst belaste zijde. Aanbevolen wordt te 
streven naar een stille gevel en deze te creëren door deze balkons te voorzien van een dichte, (verhoogde) 
borstwering.  
 

 
Figuur 4.4 Ligging balkons appartementencomplex 
 
Omdat op de grenzen van de bouwvlakken voor de grondgebonden woningen de geluidbelasting 53 dB 
of lager is, gelden er geen aanvullende voorwaarden en wordt voldaan aan het geluidbeleid. 
 
Ook de maximale hogere waarde van 58 dB conform het geluidbeleid wordt niet overschreden. Er kan 
worden voldaan aan het geluidbeleid. Hogere waarden kunnen worden vastgesteld.  
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5. Conclusie 17 

Het plangebied bevindt zich in de woonwijk Vossepolder te Hillegom. Initiatiefnemer is voornemens van 
plan om in deze fase, 47 woningen te realiseren in de vorm van grondgebonden en gestapelde. 

De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Weerlaan en de Hillegommerdijk en zijn 
ten gevolge van deze wegen getoetst aan de Wgh. Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening en op basis van jurisprudentie ook een beschouwing gegeven van de Oude Weerlaan (30 
km/uur) 

Uit onderzoek blijkt dat ten gevolge van de niet gezoneerde Oude Weerlaan de richtwaarde van 48 dB 
niet wordt overschreden. 

Verder wordt ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde Weerlaan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting is 54 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Ook wordt ten gevolge van de gezoneerde Hillegommerdijk de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting is 53 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen zijn onvoldoende doeltreffend of stuiten op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en 
financiële aard. Omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden en voldaan 
wordt aan het geluidbeleid, is het mogelijk om hogere waarden aan te vragen.  

Tabel 5.1: Benodigde hogere waarden 
Geluidbron Benodigde hogere waarde Aantal woningen 
Weerlaan 53 dB 10 woningen en 12 

appartementen 
54 dB 2 appartementen 

Hillegommerdijk 53 dB 3 

Als de karakteristieke geluidwering van de gevels voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012, zal een 
aanvaardbaar geluidniveau in de woningen worden bereikt. 
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Bijlage 1 Invoergegevens 









Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Naam Omschr. ISO_H Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D))

Weerlaan Weerlaan Weerlaan      0,75 W1 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Weerlaan Weerlaan Weerlaan      0,75 W1 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Oude Weerlaan Oude Weerl Oude Weerlaan      0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Hillegommerdijk Hilgommer Hilgommerdijk      0,75 W1 Referentiewegdek  60  60  60 --  60  60  60 --  60
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Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)

Weerlaan  50  50 --   2753,00   6,68   3,72   0,62 --  94,38  97,64  95,66 --   3,46   1,12   3,39 --
Weerlaan  50  50 --   2753,00   6,68   3,72   0,62 --  94,38  97,64  95,66 --   3,46   1,12   3,39 --
Oude Weerlaan  30  30 --    272,00   6,54   3,76   0,81 --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76   4,76 --
Hillegommerdijk  60  60 --  10308,00   6,88   3,32   0,52 --  95,00  95,60  95,90 --   3,40   3,00   2,80 --
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Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)

Weerlaan   2,15   1,25   0,95 --
Weerlaan   2,15   1,25   0,95 --
Oude Weerlaan   0,65   0,65   0,65 --
Hillegommerdijk   1,60   1,40   1,30 --
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Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

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

1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
30      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

31      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

38      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
39      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
40      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
36      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen 





Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 52
1_B 4,50 52
1_C 7,50 52
1_D 10,50 52
1_E 13,50 52

1_F 16,50 52
10_A 1,50 50
10_B 4,50 51
10_C 7,50 51
11_A 1,50 53

11_B 4,50 54
11_C 7,50 54
12_A 1,50 53
12_B 4,50 54
12_C 7,50 54

13_A 1,50 47
13_B 4,50 48
13_C 7,50 48
14_A 1,50 29
14_B 4,50 30

14_C 7,50 30
15_A 1,50 47
15_B 4,50 48
15_C 7,50 48
16_A 1,50 53

16_B 4,50 54
16_C 7,50 54
17_A 1,50 53
17_B 4,50 53
17_C 7,50 54

18_A 1,50 52
18_B 4,50 53
18_C 7,50 53
19_A 1,50 47
19_B 4,50 48

19_C 7,50 48
2_A 1,50 44
2_B 4,50 45
2_C 7,50 45
2_D 10,50 46

2_E 13,50 46
2_F 16,50 46
20_A 1,50 28
20_B 4,50 29
20_C 7,50 30

21_A 1,50 28
21_B 4,50 28
21_C 7,50 29
22_A 1,50 36
22_B 4,50 37

22_C 7,50 38
23_A 1,50 26
23_B 4,50 28
23_C 7,50 30
24_A 1,50 36

24_B 4,50 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 38
25_A 1,50 36
25_B 4,50 37
25_C 7,50 37
26_A 1,50 37

26_B 4,50 38
26_C 7,50 39
27_A 1,50 18
27_B 4,50 21
27_C 7,50 23

28_A 1,50 31
28_B 4,50 32
28_C 7,50 31
29_A 1,50 33
29_B 4,50 34

29_C 7,50 33
3_A 1,50 39
3_B 4,50 40
3_C 7,50 40
3_D 10,50 41

3_E 13,50 41
3_F 16,50 41
30_A 1,50 27
30_B 4,50 27
30_C 7,50 27

31_A 1,50 35
31_B 4,50 36
31_C 7,50 36
32_A 1,50 30
32_B 4,50 31

32_C 7,50 30
33_A 1,50 29
33_B 4,50 30
33_C 7,50 30
34_A 1,50 -2

34_B 4,50 -1
34_C 7,50 0
35_A 1,50 20
35_B 4,50 23
35_C 7,50 27

36_A 1,50 35
36_B 4,50 36
36_C 7,50 36
37_A 1,50 14
37_B 4,50 16

37_C 7,50 16
38_A 1,50 --
38_B 4,50 --
38_C 7,50 --
39_A 1,50 20

39_B 4,50 23
39_C 7,50 28
4_A 1,50 37
4_B 4,50 38
4_C 7,50 38

4_D 10,50 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 39
4_F 16,50 40
40_A 1,50 22
40_B 4,50 25
40_C 7,50 29

5_A 1,50 40
5_B 4,50 41
5_C 7,50 42
5_D 10,50 42
5_E 13,50 42

5_F 16,50 44
6_A 1,50 50
6_B 4,50 51
6_C 7,50 51
6_D 10,50 51

6_E 13,50 51
6_F 16,50 51
7_A 1,50 51
7_B 4,50 52
7_C 7,50 52

7_D 10,50 52
7_E 13,50 52
7_F 16,50 52
8_A 1,50 52
8_B 4,50 53

8_C 7,50 53
8_D 10,50 53
8_E 13,50 53
8_F 16,50 53
9_A 1,50 53

9_B 4,50 54
9_C 7,50 54
9_D 10,50 53
9_E 13,50 53
9_F 16,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:41:54Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hillegommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 24
1_B 4,50 27
1_C 7,50 27
1_D 10,50 21
1_E 13,50 13

1_F 16,50 12
10_A 1,50 17
10_B 4,50 20
10_C 7,50 21
11_A 1,50 25

11_B 4,50 28
11_C 7,50 30
12_A 1,50 24
12_B 4,50 28
12_C 7,50 30

13_A 1,50 22
13_B 4,50 24
13_C 7,50 27
14_A 1,50 28
14_B 4,50 29

14_C 7,50 30
15_A 1,50 24
15_B 4,50 25
15_C 7,50 26
16_A 1,50 24

16_B 4,50 27
16_C 7,50 31
17_A 1,50 24
17_B 4,50 27
17_C 7,50 31

18_A 1,50 27
18_B 4,50 29
18_C 7,50 32
19_A 1,50 31
19_B 4,50 33

19_C 7,50 35
2_A 1,50 27
2_B 4,50 31
2_C 7,50 31
2_D 10,50 32

2_E 13,50 33
2_F 16,50 34
20_A 1,50 30
20_B 4,50 32
20_C 7,50 33

21_A 1,50 29
21_B 4,50 30
21_C 7,50 31
22_A 1,50 29
22_B 4,50 30

22_C 7,50 30
23_A 1,50 24
23_B 4,50 26
23_C 7,50 29
24_A 1,50 29

24_B 4,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:19Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hillegommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 34
25_A 1,50 28
25_B 4,50 32
25_C 7,50 34
26_A 1,50 30

26_B 4,50 32
26_C 7,50 36
27_A 1,50 28
27_B 4,50 31
27_C 7,50 36

28_A 1,50 38
28_B 4,50 39
28_C 7,50 39
29_A 1,50 34
29_B 4,50 36

29_C 7,50 38
3_A 1,50 31
3_B 4,50 33
3_C 7,50 33
3_D 10,50 34

3_E 13,50 35
3_F 16,50 35
30_A 1,50 33
30_B 4,50 34
30_C 7,50 35

31_A 1,50 23
31_B 4,50 26
31_C 7,50 31
32_A 1,50 40
32_B 4,50 42

32_C 7,50 43
33_A 1,50 44
33_B 4,50 45
33_C 7,50 46
34_A 1,50 48

34_B 4,50 49
34_C 7,50 50
35_A 1,50 39
35_B 4,50 40
35_C 7,50 41

36_A 1,50 34
36_B 4,50 35
36_C 7,50 37
37_A 1,50 48
37_B 4,50 50

37_C 7,50 51
38_A 1,50 51
38_B 4,50 52
38_C 7,50 53
39_A 1,50 48

39_B 4,50 49
39_C 7,50 50
4_A 1,50 29
4_B 4,50 30
4_C 7,50 31

4_D 10,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hillegommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 37
4_F 16,50 38
40_A 1,50 41
40_B 4,50 42
40_C 7,50 43

5_A 1,50 22
5_B 4,50 24
5_C 7,50 27
5_D 10,50 32
5_E 13,50 37

5_F 16,50 38
6_A 1,50 18
6_B 4,50 20
6_C 7,50 22
6_D 10,50 27

6_E 13,50 33
6_F 16,50 35
7_A 1,50 25
7_B 4,50 27
7_C 7,50 29

7_D 10,50 31
7_E 13,50 34
7_F 16,50 34
8_A 1,50 27
8_B 4,50 29

8_C 7,50 30
8_D 10,50 31
8_E 13,50 33
8_F 16,50 34
9_A 1,50 25

9_B 4,50 27
9_C 7,50 27
9_D 10,50 22
9_E 13,50 12
9_F 16,50 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:19Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Rho Adviseurs B.V. 2018.1423 
vestiging Rotterdam 

Bijlage 3 Resultaten 30 km/uur wegen 





Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 30
1_B 4,50 32
1_C 7,50 32
1_D 10,50 32
1_E 13,50 32

1_F 16,50 32
10_A 1,50 25
10_B 4,50 27
10_C 7,50 27
11_A 1,50 22

11_B 4,50 22
11_C 7,50 23
12_A 1,50 22
12_B 4,50 22
12_C 7,50 23

13_A 1,50 9
13_B 4,50 10
13_C 7,50 12
14_A 1,50 21
14_B 4,50 23

14_C 7,50 24
15_A 1,50 7
15_B 4,50 9
15_C 7,50 11
16_A 1,50 21

16_B 4,50 21
16_C 7,50 21
17_A 1,50 20
17_B 4,50 20
17_C 7,50 20

18_A 1,50 19
18_B 4,50 19
18_C 7,50 19
19_A 1,50 8
19_B 4,50 9

19_C 7,50 9
2_A 1,50 35
2_B 4,50 36
2_C 7,50 36
2_D 10,50 36

2_E 13,50 36
2_F 16,50 36
20_A 1,50 17
20_B 4,50 17
20_C 7,50 18

21_A 1,50 19
21_B 4,50 20
21_C 7,50 21
22_A 1,50 30
22_B 4,50 32

22_C 7,50 32
23_A 1,50 23
23_B 4,50 24
23_C 7,50 25
24_A 1,50 3

24_B 4,50 6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:29Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 9
25_A 1,50 5
25_B 4,50 7
25_C 7,50 9
26_A 1,50 5

26_B 4,50 7
26_C 7,50 8
27_A 1,50 28
27_B 4,50 30
27_C 7,50 30

28_A 1,50 34
28_B 4,50 35
28_C 7,50 36
29_A 1,50 33
29_B 4,50 35

29_C 7,50 35
3_A 1,50 35
3_B 4,50 36
3_C 7,50 36
3_D 10,50 36

3_E 13,50 36
3_F 16,50 36
30_A 1,50 33
30_B 4,50 34
30_C 7,50 34

31_A 1,50 28
31_B 4,50 30
31_C 7,50 30
32_A 1,50 34
32_B 4,50 36

32_C 7,50 36
33_A 1,50 35
33_B 4,50 36
33_C 7,50 36
34_A 1,50 28

34_B 4,50 29
34_C 7,50 29
35_A 1,50 6
35_B 4,50 9
35_C 7,50 11

36_A 1,50 5
36_B 4,50 8
36_C 7,50 10
37_A 1,50 28
37_B 4,50 30

37_C 7,50 30
38_A 1,50 18
38_B 4,50 21
38_C 7,50 21
39_A 1,50 2

39_B 4,50 4
39_C 7,50 6
4_A 1,50 29
4_B 4,50 31
4_C 7,50 31

4_D 10,50 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:29Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 31
4_F 16,50 32
40_A 1,50 23
40_B 4,50 25
40_C 7,50 26

5_A 1,50 26
5_B 4,50 27
5_C 7,50 28
5_D 10,50 28
5_E 13,50 29

5_F 16,50 28
6_A 1,50 23
6_B 4,50 24
6_C 7,50 24
6_D 10,50 24

6_E 13,50 24
6_F 16,50 15
7_A 1,50 18
7_B 4,50 20
7_C 7,50 20

7_D 10,50 21
7_E 13,50 21
7_F 16,50 14
8_A 1,50 20
8_B 4,50 21

8_C 7,50 22
8_D 10,50 22
8_E 13,50 23
8_F 16,50 20
9_A 1,50 28

9_B 4,50 29
9_C 7,50 30
9_D 10,50 30
9_E 13,50 30
9_F 16,50 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:29Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 





Rho Adviseurs B.V. 2018.1423 
vestiging Rotterdam 

Bijlage 4 Cumulatie 





Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 56,62
1_B 4,50 57,38
1_C 7,50 57,47
1_D 10,50 57,42
1_E 13,50 57,29

1_F 16,50 57,11
10_A 1,50 54,52
10_B 4,50 55,83
10_C 7,50 55,92
11_A 1,50 57,68

11_B 4,50 58,55
11_C 7,50 58,68
12_A 1,50 57,78
12_B 4,50 58,59
12_C 7,50 58,70

13_A 1,50 51,68
13_B 4,50 52,84
13_C 7,50 52,83
14_A 1,50 36,74
14_B 4,50 37,91

14_C 7,50 38,57
15_A 1,50 51,75
15_B 4,50 52,93
15_C 7,50 52,96
16_A 1,50 57,78

16_B 4,50 58,56
16_C 7,50 58,68
17_A 1,50 57,63
17_B 4,50 58,42
17_C 7,50 58,53

18_A 1,50 57,34
18_B 4,50 58,17
18_C 7,50 58,30
19_A 1,50 51,67
19_B 4,50 52,95

19_C 7,50 53,29
2_A 1,50 49,44
2_B 4,50 50,36
2_C 7,50 50,90
2_D 10,50 51,22

2_E 13,50 51,32
2_F 16,50 51,43
20_A 1,50 37,46
20_B 4,50 38,83
20_C 7,50 39,72

21_A 1,50 36,37
21_B 4,50 37,61
21_C 7,50 38,56
22_A 1,50 42,58
22_B 4,50 43,88

22_C 7,50 44,49
23_A 1,50 34,36
23_B 4,50 36,17
23_C 7,50 38,38
24_A 1,50 41,93

24_B 4,50 43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 44,65
25_A 1,50 41,61
25_B 4,50 42,97
25_C 7,50 43,99
26_A 1,50 42,84

26_B 4,50 44,09
26_C 7,50 45,37
27_A 1,50 36,40
27_B 4,50 39,02
27_C 7,50 41,94

28_A 1,50 44,85
28_B 4,50 46,19
28_C 7,50 46,18
29_A 1,50 43,50
29_B 4,50 44,94

29_C 7,50 45,46
3_A 1,50 46,02
3_B 4,50 46,92
3_C 7,50 47,40
3_D 10,50 47,77

3_E 13,50 47,86
3_F 16,50 48,03
30_A 1,50 41,22
30_B 4,50 42,62
30_C 7,50 43,21

31_A 1,50 40,86
31_B 4,50 42,22
31_C 7,50 43,18
32_A 1,50 46,58
32_B 4,50 48,06

32_C 7,50 48,82
33_A 1,50 49,45
33_B 4,50 50,63
33_C 7,50 51,54
34_A 1,50 52,93

34_B 4,50 54,37
34_C 7,50 55,44
35_A 1,50 44,38
35_B 4,50 45,25
35_C 7,50 46,10

36_A 1,50 42,41
36_B 4,50 43,60
36_C 7,50 44,75
37_A 1,50 53,38
37_B 4,50 54,71

37_C 7,50 55,59
38_A 1,50 55,83
38_B 4,50 57,18
38_C 7,50 57,86
39_A 1,50 52,60

39_B 4,50 53,81
39_C 7,50 54,68
4_A 1,50 43,07
4_B 4,50 44,03
4_C 7,50 44,68

4_D 10,50 45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 46,26
4_F 16,50 47,45
40_A 1,50 46,34
40_B 4,50 47,32
40_C 7,50 48,18

5_A 1,50 45,05
5_B 4,50 46,11
5_C 7,50 46,85
5_D 10,50 47,62
5_E 13,50 47,98

5_F 16,50 50,23
6_A 1,50 54,64
6_B 4,50 55,85
6_C 7,50 55,98
6_D 10,50 56,03

6_E 13,50 55,85
6_F 16,50 56,23
7_A 1,50 55,91
7_B 4,50 56,84
7_C 7,50 56,96

7_D 10,50 56,96
7_E 13,50 56,91
7_F 16,50 56,79
8_A 1,50 57,39
8_B 4,50 57,98

8_C 7,50 58,04
8_D 10,50 57,95
8_E 13,50 57,81
8_F 16,50 57,61
9_A 1,50 58,01

9_B 4,50 58,58
9_C 7,50 58,61
9_D 10,50 58,48
9_E 13,50 58,28
9_F 16,50 58,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:42:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 
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Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
info@vrhm.nl
www.vrhm.nl
www.brandweer.nl/hollandsmidden

 
Geachte heer Schaap, 
 
Op 20 mei 2021 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) verzocht advies uit de 
brengen over de fysieke veiligheid omtrent het bestemmingsplan op de locatie Vossepolder 
(deelgebied 6) Hillegom. Het advies is opgesteld op basis van het adviesrecht zoals beschreven 
in artikel 10 en 25 vanuit de Wet Veiligheidsregio's en artikel 2.14 van de WABO. 
  
Beschrijving plangebied 
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk met 25 
grondgebonden woningen en een appartementencomplex voor 16 appartementen mogelijk te 
maken. 
  
Advies 
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, adviseren wij u het volgende: 

 Binnen het plangebied bevindt zich een hoge druk aardgasleiding. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat het groepsrisico door het planvoornemen ruimschoots onder de 
oriëntatiewaarde blijft. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van het 
planvoornemen niet wordt belemmerd door de aanwezige aardgasleidingen.  
Echter betreffen het wel personen die met deze nieuwbouw aan de risico’s worden 
blootgesteld. Het adviesrapport (bijlage 1) verschaft inzicht in het gevaar van deze en 
andere risicobronnen en beschrijft de mogelijke gevolgen. U kunt deze informatie 
gebruiken bij het maken van de integrale afweging tussen de verschillende belangen. 

  



 

2 

 De offensieve bluswatervoorziening (voor de bestrijding van kleine branden) is nog 
niet geprojecteerd in het plangebied. Geadviseerd wordt een voorstel met de 
projecteringstekeningen van de brandkranen en eventuele andere 
bluswaterwinmogelijkheden, inclusief de gereserveerde opstelplaats van het 
brandweervoertuig aan de brandweer voor te leggen. 

 
 
In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie. In bijlage 1 wordt 
nadere uitleg gegeven aan de bovenstaande adviezen. 
  
Niet alle geadviseerde maatregelen kunnen worden opgenomen in dit bestemmingsplan, maar 
zijn bedoeld voor andere afdelingen binnen de gemeente. Deze maatregelen kunnen mogelijk 
binnen andere ruimtelijke plannen of door andere disciplines van de gemeente worden geborgd. 
De VRHM gaat ervan uit dat na de bestuurlijke afweging de overgenomen maatregelen bij de 
juiste afdeling(en) van uw gemeente bekend worden gemaakt. 
  
Opvolging of afwijking van het advies 
De informatie in dit dossier is door de gezamenlijke hulpdiensten (politie, GHOR en brandweer) 
besproken en vertaald naar dit advies. Bij afwijking van dit advies kan dit effecten hebben op de 
(multidisicplinaire) hulpverlening. Graag ontvangen wij van u een afschrift van het door u 
genomen besluit. 
  
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, of wilt u graag meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met de casemanager zoals benoemd in het briefhoofd, via info@vrhm.nl 
of via 088 2465000. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur, 
 

 
 
Lilian E.M. Weber-Teuben, MCPm,  
Sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio Hollands Midden 
 
 
 
 
 
Digitaal verzonden aan: 

 a.schaap@hltsamen.nl 
  
Bijlage(n): 

 Adviesrapport 
 
 
  

mailto:info@vrhm.nl
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Bijlage 1: Adviesrapport 
  
1. Inleiding 
Dit is het adviesrapport dat hoort bij de brief met kenmerk D2021-05-003332. 
 
Aanleiding 
U heeft ons gevraagd om een advies te geven over het bestemmingsplan. Met het 
bestemmingsplan wordt beoogd om de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk met 
grondgebonden woningen en een appartementencomplex mogelijk te maken. Bij het opstellen 
van het advies zijn de volgende documenten gebruikt: 

 Conceptbestemmingsplan Vossepolder, deelgebied 6 d.d. 2 april 20211 inclusief 
bijbehorende verbeelding. 

  
2. Relevante scenario's 
Er bevinden zich diverse risicobronnen binnen of in de zeer directe omgeving van het 
bestemmingsplan. Het betreft hierbij de volgende risicobronnen, met de daarbij behorende 
scenario’s: 

 Gebouwbrand 
 Hogedrukaardgasleiding W-532-12 - Fakkelbrand 
 Bres in de polderdijk - Overstroming 

Er bevinden zich geen andere relevante risicobronnen binnen of in de directe omgeving van het 
bestemmingsplan. 
  
3. Beschrijving situatie 
Onderstaande analyse op basis van het Kenmerkenschema van het Instituut Fysieke Veiligheid 
schetst een beeld van de toekomstige ontwikkeling. De verschillende kenmerken kennen 
onderling ook een bepaalde mate van samenhang waardoor de kenmerken niet onafhankelijk 
van elkaar bekeken moeten worden maar juist in gezamenlijkheid. 
  
Menskenmerken 
 
Woningen (zelfredzaam) 
De aanwezige personen in woningen zijn over het algemeen zelfredzaam. Aanwezige kinderen 
en ouderen worden beschouwd als verminderd zelfredzame personen. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden. 
  
Mensen kunnen zowel wakend als slapend in het gebouw aanwezig zijn. Het risico niet tijdig te 
kunnen vluchten is groter wanneer mensen slapend aanwezig zijn vanwege de lagere mate van 
opmerkzaamheid (alertheid). De reactietijd voor ontvluchting is hierbij dan ook groter. Er wordt 
wel vanuit gegaan dat de aanwezigen over het algemeen bekend zijn met de inrichting van het 
gebouw en daarmee ook met de vluchtroutes. 
  
Gebouw- en Plangebiedkenmerken 
Het plangebied is in de huidige situatie niet in gebruik als woongebied. In de toekomstige situatie 
zullen er grondgebonden woningen en een appartementencomplex gerealiseerd worden. Uit de 
toelichting / verbeelding blijkt dat de bouwwerken uit maximaal drie resp. vijf bouwlagen zullen 
gaan bestaan. Ontsluiting naar het plangebied zal plaatsvinden via de Weerlaan. 
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Incidentkenmerken 
 
Gebouwbrand 
Voor dit plangebied is een gebouwbrand een relevant scenario. Gezien de nieuwbouw zal een 
brand zich op basis van de bouweisen niet snel naar andere woningen uitbreiden. De woningen 
zullen voorzien moeten worden van rookmelders waarmee een snelle alarmering van aanwezige 
personen wordt versneld. Op de daken worden in het kader van de duurzaamheid zonnepanelen 
geplaatst. Met het plaatsen van zonnepanelen wordt echter extra kans op brand geïntroduceerd. 
Het treffen van (extra) veiligheidsmaatregelen kan escalatie van de brand verkleinen. Er wordt 
dan ook verwezen naar Handreiking advies veilige PV systemen van Brandweer Nederland, met 
daarin aandachtspunten, de toe te passen regelgeving en (brand)veiligheidsadviezen 
betreffende zonnepanelen op daken. 
 
Fakkelbrand 
Vanwege (graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk aardgasleiding. Het 
aardgas stroomt onder hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand 
optreedt. De effecten van een fakkelbrand zijn hittestraling en rook. Hierdoor kunnen 
slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. De warmtestraling is in combinatie met 
de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld. 
  
Eigenschappen hogedrukaardgasleiding 
In onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de hogedrukaardgasleiding opgenomen: 
  
Naam Druk (bar) Diameter (inch) Afstand tot plangebied (meter) 
W-532-12 40 16 0 
    
  
Verbeelding fakkelbrandscenario 

 
 
  

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201201-BRWNL-Handreiking-risicobeheersing-Advies-veilige-PV-systemen.pdf
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W-532-12 (afstand tot het plangebied circa 0 meter) 
Kleur Afstand Brandweeroptreden mogelijk? Straling 
Rood Tot 70 meter Nee > 36 kW 
Oranje Tot 120 meter Nee 35 / 10 kW 
Geel > 120 meter Beperkt (enkel tot 4 kW grens / 180 meter) 10 - 4 kW 
  
Uitleg bovenstaande afbeelding (schade beeld) 

 Rood: onherstelbare schade, alle brandbare materialen gaan branden. 
 Oranje: gemiddelde schade brandhaarden en vervorming van kunststof. 
 Geel: lichte schade geen branden afbladderende verf en ernstige verkleuring. 

 
Bres in de polderdijk 
Voor een overstroming uit een regionale kering is de maximale waterdiepte maximaal 0,8 meter. 
Bij het ophogen/bouwrijp maken zal de maximale overstromingsdiepte kleiner zijn. Voor 
dergelijke scenario's is in (generieke zin) ook aandacht bij de gemeentelijke klimaatstresstest. 
Aanvullende maatregelen in de ruimtelijke ordening worden voor dit plandeel niet nodig geacht. 
 
Omgevingskenmerken 
 
Bereikbaarheid 
Voor hulpdiensten is het goed kunnen bereiken en verlaten van een incident met eigen materieel 
en eigen personeel van cruciaal belang. Hiervoor is het van belang dat wegen zo veel mogelijk 
een onbelemmerde doorgang bieden. Vanuit de ingediende aanvraag blijkt dat voldaan wordt 
aan de afmetingen die gesteld worden aan calamiteitsroutes (tekstueel beschreven op bladzijde 
34 van de toelichting). 
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Alarmering bevolking 
Voor alarmering van de bevolking bij calamiteiten buiten het bouwwerk wordt gebruik gemaakt 
van de waarschuwings-alarmeringssirene. In de nabijheid van het plangebied is een WAS-paal 
aanwezig. Daarnaast speelt ook het NL-alertsysteem een steeds belangrijkere rol bij het 
alarmeren van de bevolking. 
 
Interventiekenmerken 
Een adequate bluswatervoorziening, bestaande uit offensief en defensief bluswater, en een 
goede bereikbaarheid van zowel de bluswatervoorzieningen als de incidentlocatie, zijn 
randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding door de brandweer. 
  
Offensieve bluswatervoorziening 
De offensieve bluswatervoorziening (voor de bestrijding van kleine branden) is nog niet 
geprojecteerd in het plangebied. Graag ontvangen wij te zijner tijd een voorstel met de 
projecteringstekeningen van de brandkranen en eventuele andere bluswaterwinmogelijkheden, 
inclusief de gereserveerde opstelplaats van het brandweervoertuig. 
  
Defensieve bluswatervooziening 
De benodigde defensieve bluswatervoorziening is toereikend, de waterwinplaats voldoet aan een 
waterlevering van 1000 l/min. Het open water ligt binnen een afstand van 160 meter vanaf de 
opstelplaats. 
 
Opkomsttijd 
De opkomsttijd van de brandweer naar het plangebied wordt overschreden. De wettelijke norm 
bedraagt acht minuten voor gebouwen met een woonfunctie. Er is een gemiddelde 
overschrijding van de opkomsttijd van circa één minuut. 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. 
 
 
4. Analyse en advies 
Op basis van de vijf kenmerken, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, is er een 
analyse uitgevoerd. Deze analyse gaat in op de volgende aspecten: incident- en vluchtscenario 
en het bestrijdbaarheidsscenario. 
  
Incident- en vluchtscenario 
 
Woningbrand 
Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een gebouwbrand vanuit 
ruimtelijke ordeningsoogpunt goed. De ontvluchting vanuit het plangebied naar de openbare weg 
is voldoende mogelijk. Voor het bestemmingsplanadvies zijn geen bezwaren. Het veilig 
ontvluchten vanuit de woningen / het appartementencomplex als ook de overige 
brandveiligheidsonderdelen binnen de percelen komen in de aanvraag omgevingsvergunning 
activiteit bouwen naar voren (de meegezonden bouwkundige tekeningen zijn nu niet 
beoordeeld). 
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Fakkelbrand 
Kijkend naar het scenario zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid van de personen binnen 
het invloedsgebied van de aardgastransportleiding zeer beperkt. Dit komt doordat het worstcase 
scenario (vrijwel) geen ontwikkeltijd kent. Voor de personen binnen het invloedsgebied (100% 
letaliteitszone) betekent dit dat zij (vrijwel) geen tijd hebben om zichzelf in redding te brengen. 
 
Wanneer de breuk verder van de planlocatie af plaatsvindt, zijn de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid groter. Mits mensen zich binnen bevinden. De gebouwen kunnen namelijk 
bescherming bieden tegen de warmtestraling. Ook is het vluchten van de risicobron in de 
noordwest-richting mogelijk, vluchten in de zuidoost-richting is vanwege de ligging van de 
ringvaart niet mogelijk. 
 
Risicocommunicatie/voorlichting aan personen in het plangebied draagt bij aan de veiligheid, 
zodat zij voorbereid zijn op de mogelijke gevaren. 
 
Bestrijdbaarheidsscenario 
 
Gebouwbrand 
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid van een gebouwbrand zijn er vanuit ruimtelijke ordening 
geen bijzonderheden anders dan de nadere projectie van brandkranen in het plangebied. In de 
reguliere processen zal door de gemeente / het drinkwaterleiding bedrijf dit nog ter beoordeling 
worden aangeboden. 
 
Fakkelbrand 
Voor aardgastransportleidingen is een directe bronbestrijding van een incident door de 
brandweer niet wenselijk vanwege de aanhoudende toevoer van aardgas uit het kapotte 
leidingdeel. Een brand zal zich manifesteren in de vorm van een fakkelbrand. De brandweer zal 
zich richten op de secundaire branden die kunnen ontstaan. 





Bijlage 10    Vleermuis‐ en huismuskasten 
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C1 - eerste verdieping

VO totaal = ca. 231,8 m²
GO totaal = ca. 176,7 m²

Bruto inhoud = ca. 840 m³
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C1
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C1 - eerste verdieping

VO totaal = ca. 231,8 m²
GO totaal = ca. 176,7 m²

Bruto inhoud = ca. 840 m³
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BVO (incl. berging) begane grond = 88.8m²
GO (excl. berging) begane grond = 66.6m²

Type C1 -  begane grond
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BVO verdieping = 71.5m²
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Type C1 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C1
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C2 - eerste verdieping

BVO (incl. berging) verdieping = 102.3m²
GO (excl. berging) verdieping = 76.4m²

Type C2 -  begane grond

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³

BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 52.5m²

Type C2 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C2
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C2 - eerste verdieping

BVO (incl. berging) verdieping = 102.3m²
GO (excl. berging) verdieping = 76.4m²

Type C2 -  begane grond

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³

BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 52.5m²

Type C2 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C2
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²
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Type C3 -  begane grond
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Type C3 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C3
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 verblijfsruimte
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Achtergevel

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³
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woningtype C3
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C3
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 verblijfsruimte
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DEFINITIEF ONTWERP

woningtype C3

1:100 60x100 R.oktober 2021

B. 02/12/2021

type C1 - tussenwoningen

type C2 - hoekwoningen
bnr. 101 & 110

type C3 - hoekwoningen 
bnr. 106 & 107 t.p.v. fietsersbrug

Type C \ vleermuis- en huismuskasten

ontwerp:
gevelaanzichten - type C
 
schaal:
1:200



type F - bnr. 318 

type B2 - bnr. 301 & 302

Type B2 & Type F \ vleermuis- en huismuskasten

ontwerp:
gevelaanzichten - type B2 & F
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO begane grond = 81,9 m²
GO begane grond = 69,1 m²

Type F2 -  begane grond

BVO totaal = ca. 206,8 m²
GO totaal = ca. 159,4 m²

Bruto inhoud = ca.  m³

BVO (incl. berging) begane grond = 90,6 m²
GO (excl. berging) begane grond = 69,1 m²

Type F1 -  begane grond

BVO totaal = ca. 218,2 m²
GO totaal = ca. 152,6 m²

Bruto inhoud = ca.  m³

BVO verdieping = 62,4 m²
GO verdieping = 52,0 m²

Type F2 - eerste verdieping

BVO verdieping = 65,1 m²
GO verdieping = 52,0 m²

Type F1 - eerste verdieping

BVO zolder  = 62,4 m²
GO zolder  = 38,3 m²

Type F2 - zolder verdieping

BVO zolder = 62,4 m²
GO zolder = 31,5 m²

Type F1 - zolder verdieping

Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE F
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer verblijfsruimte
0.5 keuken verblijfsruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 badkamer badruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 slaapkamer 01 verblijfsruimte
1.6 slaapkamer 03 verblijfsruimte

2.1 zolderruimte onbenoemde ruimte
2.2 techniek technische ruimte
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Rho adviseurs voor de leefruimte    20181423 
     

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De Vossepolder, gelegen  in Hillegom,  is een woonwijk  in ontwikkeling die via een gefaseerde aanpak 
inmiddels grotendeels gerealiseerd  is. Wat nog  resteert  is de ontwikkeling van het meest noordelijke 
deelgebied  als  afronding  van  de  wijk  als  geheel.  In  planologische  zin  is  de  eerste  aanzet  voor  de 
woningbouw gegeven door het bestemmingsplan Vossepolder dat  in 2006  is vastgesteld. Met dat plan 
werd  de  hoofdstructuur  van  de  toekomstige  woonwijk  vastgelegd  en  een  ruime,  uit  te  werken 
woonbestemming  vastgelegd.  Nadien  zijn  de  verschillende  deelplannen  die  ontwikkeld  zijn  via 
afzonderlijke uitwerkingsplannen mogelijk gemaakt. Voor het noordelijke deelgebied van de Vossepolder, 
ook wel bekend als deelgebied 6, is nog geen planologische regeling uitgewerkt. De gemeente Hillegom 
heeft daarom het bestemmingsplan opgesteld om ook de laatste fase van de wijk Vossepolder te kunnen 
realiseren. 
 
In  het  Besluit  milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  aanleg,  wijziging  of  uitbreiding  van  een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.‐beoordelingsplichtig  is  in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, 
Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling maakt 47 woningen mogelijk en blijft hiermee ruim 
onder de drempelwaarde. Dit betekent dat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.‐beoordeling' noodzakelijk 
is waar dit document in voorziet. 
 
1.2. Wat houdt een m.e.r.‐ beoordeling in?  

In een m.e.r.‐ beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke 
regeling voor de m.e.r.‐beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige 
m.e.r.‐procedure  is  alleen  noodzakelijk  als  sprake  is  van  'belangrijke  nadelige  gevolgen'  die  het 
betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden met 
de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten:  
 de plaats van het project;  
 de omvang van het project;  
 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 
Het bevoegd gezag dient een m.e.r‐beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of 
geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen.  
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1.3. Leeswijzer 

Deze m.e.r.‐beoordelingsnotitie:  
 beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 
 licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
 geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.‐beoordeling.  
 
Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van informatie uit de onderzoeken welke te vinden 
zijn in de bijlagen. 
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2. Plaats en omvang van het project 

2.1. Plaats van het project 

Het plangebied bestaat uit het meest noordelijke deelgebied van de woonwijk Vossepolder, bekend als 
deelgebied 6. De wijk als geheel wordt omringd door het water van de Weerlanervaart (noordzijde), de 
Ringvaart  (oostzijde) en de Vossevaart  (zuidzijde). Aan de westzijde wordt de wijk begrensd door de 
Weerlaan.  
 
De begrenzing van het plangebied wordt globaal weergegeven in figuur 2.1. De Ringvaart als oostelijke 
plangrens is direct ook de gemeentegrens en provinciegrens. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied  
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Bijzondere gebieden en het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 

Het  plangebied  kent  in  het  bestemmingsplan  ‘Vossepolder’  (vastgesteld  op  12‐10‐2006)  geen 
archeologische dubbelbestemming. Uit de archeologische beleidskaart blijkt dat archeologisch onderzoek 
nodig is bij ingrepen die dieper reiken dan 30 cm onder maaiveld én groter dan 1.000 m2. 
 
Het plangebied  is geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde  status,  zoals 
Natura 2000. De afstand tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid 
bedraagt  circa  3,5  kilometer.  De  afstand  tot  het  dichtstbijzijnde  NNN‐gebied  bedraagt  circa  1,8 
kilometer(figuur  2.2).  Het  plangebied  is  tevens  niet  gelegen  binnen  een  waterwin‐  en 
grondwaterbeschermingsgebied (figuur 2.3) of een stiltegebied (figuur 2.4). 
 

 
Figuur 2.2 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000‐gebieden en NNN  
(Bron: Provincie Zuid‐Holland) 
 

 
Figuur 2.3 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van waterwin‐ en 
grondwaterbeschermingsgebieden (Bron: Provincie Zuid‐Holland) 
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Figuur 2.4 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van stiltegebieden  
(Bron: Provincie Zuid‐Holland) 
 

2.2. Kenmerken van het project 

Voor de ontwikkeling van de noordrand, wat  tevens de  laatste  fase van de woningbouwontwikkeling 
betreft, zijn maximaal 47 woningen toegestaan. Dit aantal onderverdeeld  in 10 geschakelde woningen 
langs de Weerlaan, 5 vrijstaande woningen en 12 twee‐onder‐een‐kapwoningen langs de Weerlanervaart, 
2  twee‐onder‐een‐kapwoningen  langs  de  Ringvaart  en  18  appartementen  op  het  snijpunt  van  de 
Weerlaan en Weerlanervaart. 
 
De bedrijfswoning van de voormalige manege blijft behouden en wordt bestemd als reguliere woning. 
 

 
Figuur 2.5 Uitsnede verkavelingsplan noordrand 
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Verkeer  

Het  plangebied  krijgt  twee  verbindingen  met  de  weerlaan.  Een  calamiteitenverbinding  in  de 
noordwesthoek  van  het  plangebied  (nabij  het  appartementengebouw)  en  een  volwaardige 
verkeersontsluiting via de Cruquius. Deze weg is als centrale ontsluitingsweg van de wijk aangesloten op 
de Weerlaan, die is op haar beurt weer aangesloten op de N208. Hillegom wordt primair ontsloten via de 
N208.  Deze  weg  heeft  een  gebiedsontsluitende  functie.  Binnen  de  bebouwde  kom  heeft  deze  weg, 
conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, een maximumsnelheid van 50 km/h. De N208 verbindt 
Hillegom in zuidelijke richting via Lisse en Sassenheim met de A44 richting Den Haag. Ook geeft de N208 
ten zuiden van Hillegom aansluiting op de N207 die in oostelijke richting doorloopt richting Alphen aan 
den Rijn. De weg sluit aan op de A4 richting Amsterdam en Rotterdam. In noordelijke richting verbindt de 
N208 Hillegom via Bennebroek en Heemstede met Haarlem. Tevens wordt Hillegom in oostelijke richting 
ontsloten via de Venneperweg. Deze weg verbindt Hillegom met Beinsdorp en Nieuw‐Vennep. 
 

Parkeren 

De benodigde parkeerplaatsen zullen binnen het deelgebied gerealiseerd te worden. Dit is geborgd door, 
in  aansluiting  op  het  Parapluplan  Parkeren,  ook  in  het  bestemmingsplan  regels  op  te  nemen  dat  in 
voldoende  parkeerplaatsen  voorzien  dient  te  worden.  De  aanleg  van  voldoende  parkeerplaatsen  is 
zodoende onderdeel van de plantoetsing bij de vergunningverlening.  
 
Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

Voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling worden de gebruikelijke bouwmaterialen en natuurlijke 
hulpbronnen benut. Afvalstoffen zullen ontstaan tijdens de aanleg‐ en gebruiksfase. Afvalstromen zullen 
zoveel mogelijk worden gescheiden ten behoeve van hergebruik. 
 
Verontreiniging, hinder, risico van zware ongevallen en rampen, risico’s voor de menselijke gezondheid 

Deze thema’s komen mede aan bod in het volgende hoofdstuk. 
 
Cumulatie met andere projecten 

De ontwikkeling maakt deel uit van ontwikkeling Vossepolder. De ontwikkeling van de gehele Vossepolder 
valt onder de drempelwaarden uit het Besluit milieueffectrapportage, waardoor een m.e.r. procedure 
niet hoeft te worden doorlopen.  
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3. Kenmerken van de milieueffecten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is 
gebruikelijk  de  milieueffecten  van  de  beoogde  situatie  te  vergelijken  met  de  referentiesituatie.  De 
referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen. De effectbeoordeling 
in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het bestemmingsplan dat voor de beoogde ontwikkeling 
is opgesteld.  
 
3.1. Verkeer en parkeren 

Verkeersgeneratie  

De verkeersgeneratie van het plangebied is berekend op basis van de voorgenomen ontwikkelingen. Voor 
het  bepalen  van  de  verkeersgeneratie  zijn  berekeningen  uitgevoerd  op  basis  van  de  gemiddelde 
kengetallen  van  het  CROW  (Toekomstbestendig  parkeren,  publicatie  381),  hierbij  zijn  de  kenmerken 
'matig stedelijk' en  'rest bebouwde kom' gehanteerd. De verkeersgeneratie van de verkeerstoename is 
opgenomen in tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1 Verkeersgeneratie in mvt/etmaal 
  Functie benaming 

CROW 

Hoeveelheid  Mvt/hoeveelheid  Verkeersgeneratie 

Appartementen  Koop,  appartement, 
midden 

18 woningen  5,6 per woning  100,8 mvt/etmaal 

Grondgebonden 
woningen 

Koop, huis, vrijstaand  15 woningen  8,2 per woning  123 mvt/etmaal 

Grondgebonden 
woningen 

Koop,  huis,  twee‐
onder‐een‐kap 

14 woningen  7,8 per woning  109,2 mvt/etmaal 

Toename    47 woningen    333,0 mvt/etmaal 
 
De verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling bedraagt circa 333,0 mvt/etmaal op een gemiddelde 
weekdag. Dit verkeer zal worden afgewikkeld via de bestaande aansluiting van de wijk Vossepolder op de 
Weerlaan. 
 
De verkeersafwikkeling wordt beoordeeld in het drukste uur van de dag op een gemiddelde werkdag. Op 
een gemiddelde werkdag dient uitgegaan te worden van een factor 1,11, wat 333 * 1,11 = 370 mvt/etmaal 
oplevert. Voor het drukste uur wordt uitgegaan van 10% van de etmaalwaarde, wat neerkomt op 10% * 
370 = 37 mvt. Dit houdt in dat op het drukte uur een toename van 37 mvt via de genoemde ontsluiting 
afgewikkeld  dient  te  worden.  Deze  verkeerstoename  zal  naar  verwachting  geen  negatieve  gevolgen 
hebben op de omliggende ontsluitingswegen. 
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Parkeren 
De gemeente Hillegom hanteert ook eigen parkeernormen, vastgelegd in de Deelnota parkeren uit 2016. 
In  Hillegom  is  ervoor  gekozen  om  de  verscheidenheid  aan  woningen  (die  CROW  hanteert  bij  haar 
kencijfers) te vereenvoudigen en te relateren aan het bruto vloeroppervlak achter de voordeur (m2 bvo). 
CROW relateert de kencijfers aan de prijsklasse en type. Ook het onderscheid tussen koop of huur wordt 
niet  gehanteerd  aangezien  dit  verschil  nauwelijks  relevant  is  voor  de  parkeerbehoefte  als  de 
woninggrootte wordt meegerekend. De parkeernormen uit de gemeentelijke nota zijn weergegeven  in 
figuur 3.1. Voor Fase 6 geldt dat dit is gesitueerd in gebiedstype 'overig Hillegom'. 
 

 
Figuur 3.1 Gemeentelijke parkeernormen 
 
De parkeerplaatsen dienen binnen het deelgebied of direct aansluitend aan het deelgebied gerealiseerd 
te worden. Dit is geborgd door, in aansluiting op het Parapluplan Parkeren, ook in het bestemmingsplan 
regels op te nemen dat in voldoende parkeerplaatsen voorzien dient te worden. De aanleg van voldoende 
parkeerplaatsen is zodoende onderdeel van de plantoetsing bij de vergunningverlening.  
 
Zonder de volledige parkeerbalans voor het plan van BPD hier toe te lichten ‐ dat is zoals gezegd iets voor 
het  moment  van  vergunningverlening  ‐  kan  op  basis  van  het  verkavelingsplan  dat  in  paragraaf  2.2 
beschreven is, wel worden toegelicht hoe het parkeren in fase 6 wordt vormgegeven. Met overwegend 
vrijstaande en twee‐aaneen gebouwde woningen, is er in dit deelgebied in belangrijke mate gezocht naar 
parkeren op eigen erf. Bij de vrijstaande en twee‐aaneen gebouwde woningen is op eigen erf ruimte om 
één of twee auto's te kunnen parkeren. 
De  overige  benodigde  parkeerplaatsen  worden  ingericht  in  het  openbaar  gebied.  Er  komt  een 
afzonderlijke  parkeeroplossing  in  de  vorm  van  een  grote  parkeerkoffer  direct  bij  het 
appartementencomplex. De overige parkeerplaatsen zijn gesitueerd langs de erftoegangswegen. Gelet op 
het gewenste eindbeeld,  is daarbij sprake van parkeren  langs één zijde van de weg. Ter hoogte van de 
waterwoningen kan er ook haaks geparkeerd worden bij de groenstrook. 
 
Met  de  aanleg  van  bovengenoemde  parkeervoorzieningen  wordt  voldoende  parkeergelegenheid 
voorzien om te kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte. 
 
3.2. Geluid 

De woningen/appartementen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Weerlaan en de Hillegommerdijk 
(50 km/uur) en zijn ten gevolge van deze wegen getoetst aan de Wgh. Daarnaast is in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening en op basis van  jurisprudentie ook een beschouwing gegeven van de Oude 
Weerlaan (30 km/uur).  
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Uit het akoestisch onderzoek, dat  in Bijlage 8 van het bestemmingsplan  is opgenomen, blijkt dat  ten 
gevolge van de niet gezoneerde Oude Weerlaan de richtwaarde van 48 dB niet wordt overschreden. 
Wel wordt ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde Weerlaan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting is 54 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
Ook  wordt  ten  gevolge  van  de  gezoneerde  Hillegommerdijk  de  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB 
overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting is 53 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
 
Maatregelen  om  de  geluidbelasting  terug  te  dringen  zijn  onvoldoende  doeltreffend  of  stuiten  op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en 
financiële aard. Omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden en voldaan 
wordt aan het geluidbeleid,  is het mogelijk om hogere waarden aan  te vragen. Voor het plan  zijn de 
volgende hogere waarden benodigd: 
 
Weerlaan  53 dB  10 woningen 

12 appartementen 
  54 dB  2 appartementen 
Hillegommerdijk  53 dB  3 woningen 
 
Voor  een  deel  van  de  beoogde  woningen  zijn  hogere  grenswaarden  nodig.  Deze  worden  via  een 
afzonderlijke procedure, parallel aan het bestemmingsplan, vastgesteld. 
 
Uitstralingseffect  

Voor toetsing van het uitstralingseffect bestaat geen wettelijk kader. Als uitgangspunt wordt gehanteerd 
dat bij een toename van de verkeersomvang met meer dan 40% sprake is van een geluidstoename van 
meer  dan  1,5 dB  (wat  voor  het  menselijk  oor  hoorbaar  is).  Gezien  de  ontsluitende  functie  van  de 
omliggende wegen zal de extra bijdrage van (worst‐case) 333 mvt/etmaal minder zijn dan 40% van de 
totale verkeersintensiteit over deze wegen. Relevante negatieve uitstralingseffecten naar de omgeving 
zijn dan ook uitgesloten. 
 
3.3. Bodem en water 

Bodem 

De beoogde realisatie betreft het ontwikkelen van 47 woningen  in de noordrand van de Vossepolder. 
Omdat hiermee  sprake  is van een  functiewijziging  is bodemonderzoek nodig om aan  te  tonen dat de 
bodem geschikt is voor de nieuwe functie. Voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan waren 
er  reeds  diverse  bodemonderzoeken  beschikbaar  en  voor  de  nog  niet  onderzochte  delen  zijn  de 
benodigde onderzoeken in het kader van dit bestemmingsplan uitgevoerd. Het overzicht van de relevante 
onderzoeken waarmee de milieukundige bodemkwaliteit binnen het plangebied is aangetoond, ziet er als 
volgt uit: 
 

1. Nader  bodemonderzoek  asbest  (Tauw;  kenmerk  R002‐1201443AGB‐V01‐efm‐NL;  d.d.  5  februari 

2018);  

2. Verkennend  bodemonderzoek  asbest  en  actualiserend  bodemonderzoek  (Tauw;  kenmerk  R001‐

1261443AGB‐agv‐V02‐NL; d.d. 2 maart 2018);  

3. Verkennend bodemonderzoek (IDDS; kenmerk 1810L897/JHA/rap1; d.d. 15 maart 2019)(zie Bijlage 

1);  

4. Verkennend  bodemonderzoek  Oude  Weerlaan  60  Hillegom  (Tauw;  kenmerk  1278217;  d.d.  29 

oktober 2020);  

5. BUS‐evaluatie (Tauw; d.d. 3 december 2019);  
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6. Instemming evaluatieverslag (brief Omgevingsdienst West‐Holland; kenmerk D2020‐085765; d.d. 2 

juli 2020)(zie Bijlage 2);  

7. Verkennend bodemonderzoek (IDDS; kenmerk 1703K276/JHA/rap1; d.d. 9 mei 2017)(zie Bijlage 4);  

8. Verkennend bodemonderzoek (IDDS; kenmerk A2243/PBE/rap1; d.d. 3 maart 2022)(zie Bijlage 3).  
 
Aan de hand  van deze onderzoeken  kan het plangebied  in  de deelgebieden worden  ingedeeld  zoals 
weergegeven in figuur 4.3. 
 

 
Figuur 4.3 Opdeling plangebied voor de bodemonderzoek 
 
De  bodemonderzoeken  leveren  per  deelgebied  de  volgende  resultaten  op,  wat  ook  door  de 
Omgevingsdienst West‐Holland is beoordeeld.  
 
Deelgebied 1  
Het  bodemonderzoek  d.d.  15 maart  2019  (3)  voldoet  aan  de NEN5740. Uit  het  onderzoek  blijkt het 
volgende:  

 In de grond en op het maaiveld zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen aangetroffen;  

 De bovengrond, ondergrond en het grondwater zijn niet tot licht verontreinigd met de onderzochte 

stoffen.  
 
Deelgebied 2  
De bodemonderzoeken d.d. 5 februari 2018 (1) en d.d. 2 maart 2018 (2) voldoen aan de geldende normen. 
Naar  aanleiding  van  de  resultaten  van  deze  onderzoeken  is  een  bodemsanering  uitgevoerd.  De 
Omgevingsdienst heeft per brief (6) ingestemd met het evaluatieverslag (5).  
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Uit de resultaten van de bodemonderzoeken en de (ingestemde) saneringsevaluatie blijkt het volgende:  

 De aangetroffen verontreinigingen met PAK, minerale olie en asbest zijn voldoende verwijderd. De 

locatie is hiermee geschikt voor de functie wonen met tuin;  

 De bovengrond, de ondergrond en het grondwater is niet tot licht verontreinigd met de onderzochte 

stoffen.  
 
Deelgebied 3  
Het bodemonderzoek d.d. 29 oktober 2020  (4) voldoet aan de NEN5740. Uit het onderzoek blijkt het 
volgende:  

 Tijdens  de  veldwerkzaamheden  zijn  in  het  opgeboorde  bodemmateriaal  bijmengingen met  puin, 

baksteen en kooldeeltjes waargenomen. Visueel en analytisch  is geen asbest aangetroffen  in deze 

verdachte laag;  

 De bovengrond, de ondergrond en het grondwater zijn niet of licht verontreinigd met de onderzochte 

stoffen.  
 
Deelgebied 4  
Het bodemonderzoek d.d. 3 maart 2022 (8) voldoet aan de geldende normen. Uit het onderzoek blijkt het 
volgende:  

 De metselpuinhoudende grond is zintuiglijk en analytisch niet verontreinigd met asbest;  

 De boven‐ en de ondergrond zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen;  

 Het grondwater is niet tot licht verontreinigd met de onderzochte stoffen.  
 
Deelgebied 5  
Het bodemonderzoek d.d. 9 mei 2017 (7) voldoet aan de geldende normen. Uit het onderzoek blijkt het 
volgende:  

 In de grond zijn plaatselijk bijmengingen aangetroffen met bodemvreemde materialen  (baksteen, 

plastic, slib). De bijmengingen zijn met name aangetroffen ter plaatse van de gedempte watergangen 

en/of de inmiddels gesloopte paardenmanage.  

 Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen en/of puin waargenomen.  

 De  bovengrond,  de  ondergrond  en  het  grondwater  zijn  niet  tot  licht  verontreinigd  met  de 

onderzochte stoffen.  

 De ondergrond  ter plaatse van  (vermoedelijk) gedempte watergangen)  is  licht  verontreinigd met 

minerale olie.  
 
Op basis van deze onderzoeken en de uitgevoerde sanering (deelgebied 2) wordt geconcludeerd dat de 
zone waarbinnen de 47 woningen beoogd worden hiervoor geschikt is. 
 
Met de beoogde ontwikkeling worden evenmin bodemvervuilende functies mogelijk gemaakt. Negatieve 
effecten kunnen vanuit het aspect bodem uitgesloten worden.  
 

Water 

Het  plangebied  maakt  geen  deel  uit  van  een  waterwin‐  of  grondwaterbeschermingsgebied.  Het 
plangebied wordt aan alle zijden begrensd door watergangen behorende  tot de categorie  'primair' of 
'overig'.  Bij  de  bouw  van  de  nieuwe  woningen  dienen  deze  beschermingszones  in  acht  te  worden 
genomen. Het plangebied grenst in het noorden aan de kern‐ of beschermingszone van een waterkering. 
Binnen deze zones gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen om te voorkomen dat de stabiliteit, 
het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszones van 
de watergangen en waterkering dient een watervergunning aangevraagd te worden.  



16 
 

Rho adviseurs voor leefruimte      20181423 
 

Hoogheemraadschap  van  Rijnland  hanteert  het  uitgangspunt  dat  bij  een  toename  van  het  verhard 
oppervlak met 500 m2 of meer de initiatiefnemer een oppervlakte ter grootte van minimaal 15% van het 
nieuw aan te leggen verhard oppervlak dient te reserveren voor extra open water als compensatie. Het 
nieuwe open water moet aangesloten worden op het bestaande watersysteem. Uitgangspunt hierbij is 
dat de aanleg van verhard oppervlak geen negatieve gevolgen mag hebben op het watersysteem.  
 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 47 woningen. Het is echter de afronding van een totale 
woonwijk die  gefaseerd  tot ontwikkeling  is  gekomen  en  nog  ontwikkeld wordt.  in dat  licht moet de 
watercompensatie  in een breder  licht bezien worden dan sec de compensatie die voor dit deelgebied 
benodigd is.  
 
Voor  de  ontwikkeling  in  het  noordelijk  deel  van  de  Vossepolder  heeft  het  Waterschap  in  2007  een 
Keurvergunning afgegeven die uitgaat van 5.270 m2  te compenseren oppervlaktewater  in de wijk. De 
keurvergunning  is opgesteld op basis van 2.970   m2 aan demping en 17.640 m2  toename aan verhard 
oppervlak. Inmiddels is dit achterhaald, en gaat het om een toename aan verharding van 20.355 m2. Dit 
houdt  in dat er 6.023 m2 aan oppervlaktewater gecompenseerd dient  te worden.  In overleg met het 
Hoogheemraadschap is bekeken waar in de laatste fasen (fasen 3, 4, 5 en 6) extra water aangelegd kan 
worden.  
 
De  watercompensatie  is  niet  volledig  sluitend  te  krijgen  binnen  het  plangebied.  In  overleg  met  het 
Hoogheemraadschap van Rijnland  is afgesproken dat het  te compenseren water niet  in de polder zelf 
maar in de boezem gecompenseerd wordt. Er is in de boezem een positief saldo van 900 m2 water. De  
nog te graven vierkante meters aan water wordt hiermee verrekend. Deze afspraak wordt als voorwaarde 
opgenomen in de af te geven vergunning door het Hoogheemraadschap. 
 
Ter  voorkoming  van  diffuse  verontreinigingen  van  water  en  bodem  worden  milieuvriendelijke 
bouwmaterialen gebruikt, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. Hiermee heeft de beoogde 
ontwikkeling derhalve geen negatieve effecten voor de waterhuishoudkundige situatie. 
 
3.4. Natuur 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals 
Natura 2000‐gebied, weidevogelgebied, Natuurnetwerk Zuid‐Holland en de daarmee  samenhangende 
strategische reservering natuur of de karakteristieke  landschapselementen. Wel  ligt het gebied op een 
kleine 3,5 km van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid, dat ook beschermd  is  tegen mogelijke 
effecten van externe ontwikkelingen.   
 
Vanwege  de  afstand  zijn  directe  effecten  zoals  areaalverlies,  versnippering,  verandering  van  de 
waterhuishouding  en  verstoring  op  voorhand uitgesloten. Om negatieve  effecten  als  gevolg  van  een 
toename  van  stikstofdepositie  binnen  Natura  2000‐gebieden  uit  te  sluiten  is  een  stikstofberekening 
gemaakt. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de 
stikstofdepositie  binnen  Natura  2000‐gebieden  in  beeld  te  brengen  en  te  toetsen  of  de  eventuele 
toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De  toelichting  is 
opgenomen in Bijlage 5, de losse berekening in bijlage 6. Uit de berekening blijkt dat geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol N/ha/jr. Dit betekent dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een 
significant negatieve aantasting van Natura 2000‐gebied. Het bestemmingsplan  is daarom  in het kader 
van  de  Wet  natuurbescherming  uitvoerbaar,  zonder  verdere  passende  beoordeling  en 
milieueffectrapportage. 
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Soortenbescherming  

Er is een Quickscan uitgevoerd voor het laatste deelgebied langs de noordrand van het plangebied. Deze 
QuickScan  is uitgevoerd door  Jansen &  Jansen Groenadviesbureau. De  rapportage hiervan  is  terug  te 
vinden in bijlage 7. Uit de conclusies van dit rapport blijkt dat de beoogde ontwikkeling uitgevoerd kan 
worden  zonder  dat  daarbij  de  Wet  natuurbescherming  overtreden  wordt.  Wel  zal  hiervoor  met  de 
volgende zaken rekening gehouden moeten worden: 
 Er  dient  rekening  gehouden  te worden met  de  aanwezigheid  van  verblijfplaatsen  van  algemene 

broedvogels  in de  ruigtevegetatie  langs de randen van het onderzoeksgebied. Actieve nesten van 
vogels  zijn  altijd  beschermd  door  de  Wet  natuurbescherming.  Om  overtreding  van  de  Wet 
natuurbescherming  te  voorkomen  wordt  aangeraden  om  de  rooi‐  en  kapwerkzaamheden  uit  te 
voeren buiten het broedseizoen. Als het toch noodzakelijk is om deze werkzaamheden uit te voeren 
tijdens het broedseizoen, dan dient daags voor aanvang van de werkzaamheden het werkgebied te 
worden gecontroleerd op de aanwezigheid van actieve nesten; 

 Daarnaast moet rekening gehouden met de vlieg‐ en foerageerroute van de gewone dwergvleermuis 
langs de Weerlanervaart. De strook langs de Weerlanervaart heeft de bestemming Groen. Hierin is 
onder andere realisatie van groen‐ en speelvoorzieningen en langzaamverkeerverbindingen mogelijk. 
Het  is  belangrijk  dat  niet  meer  verlichting  wordt  toegepast  dan  strikt  noodzakelijk.  Indien  het 
noodzakelijk  is verlichting aan  te brengen moet deze vleermuisvriendelijk worden uitgevoerd. De 
lichtbundel moet geconvergeerd en verticaal naar beneden gericht zijn en worden uitgevoerd in een 
vleermuisvriendelijke verlichtingskleur, bijvoorbeeld met amber. De verlichting moet zodanig worden 
aangebracht dat deze   niet uitstraalt op de watergang, zodat deze gebruikt kan blijven worden als 
vliegroute en foerageergebied. 

 Er  dient  rekening  gehouden  te  worden  met  de  in  de  watergang  aanwezige  algemene  vis‐  en 
amfibiesoorten  (o.a. bruine kikker). De watergang dient op een vis‐ en amfibievriendelijke manier 
gedempt te worden, buiten de gevoelige periode van voortplanting en winterrust. Bij voorkeur dient 
dit dempen te worden begeleid door een ter zake kundige op het gebied van diervriendelijk dempen 
van watergangen. Globaal bestaat het diervriendelijk dempen uit de volgende stappen: 
1. Afdammen van de watergang; 
2. Afvissen van de watergang (kan hier met netten); 
3. Uitpompen, of uitscheppen van het water naar een naastgelegen watergang; 
4. Opnieuw afvissen van de watergang (watergang heeft nu een maximale diepte van 15 cm); 
5. Voorzichtig baggeren van de s loot en slib uitspreiden over de oever, de overgebleven vissen en 

amfibieën worden hierbij verzameld; 
6. Alle gevonden fauna wordt in een tijdelijke opvangbak gedaan; 
7. De gevonden fauna wordt uitgezet in een naastgelegen, soortgelijke watergang; 
8. De sloot wordt kort hierop gedempt. 

 
Naast de bevindingen uit de genoemde quickscan, is er als gevolg van de eerdere sloop van de manege 
nog de geldende afspraak dat er binnen deelgebied 6 permanente voorzieningen voor de vleermuis en 
huismus  gerealiseerd  dienen  te worden. Dit  vloeit  voort  uit  een  activiteitenplan  dat met  deze  sloop 
gemoeid is. Het gaat om de aanleg van 20 inbouwkasten voor vleermuizen en 20 kasten voor huismussen. 
Aan de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde verbonden voor het plaatsen van 20 inbouwkasten 
voor vleermuizen en 20 kasten voor huismussen. De exacte locaties hiervoor zijn in bekend en zijn akkoord 
bevonden door het bevoegd gezag. Het plan is in bijlage 10 weergegeven. 
 
Met de mitigerende maatregelen kunnen negatieve effecten uitgesloten worden. 
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3.5. Luchtkwaliteit  

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 47 woningen. Een dergelijke ontwikkeling 
valt onder het Besluit niet in betekenende mate onder de categorie woningbouw tot 1.500 woningen aan 
één  ontsluitingsweg.  Dit  betekent  dat  de  ontwikkeling  niet  in  betekenende  mate  bijdraagt  aan  de 
luchtkwaliteit ter plaatse, en dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening  is wel van belang aan te tonen dat ter plaatse aan de 
wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Dit  is gedaan aan de hand van de monitoringstool die bij het 
Nationaal  Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit  hoort.  In  figuur  5.2  is  een  uitsnede  hiervan 
opgenomen, die de metingen op de maatgevende wegen in de omgeving toont, te weten de Weerlaan en 
de Hillegommerdijk. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 16,6 µg/m³ voor NO2, 17,4 
µg/m³ voor PM10 en 9,8 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde 
concentratie PM10 bedraagt 6,1. 
 
3.6. Risico’s op zware ongevallen of rampen en risico’s voor de menselijke gezondheid 

Externe veiligheid 

Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen getoond worden, is er te zien 
dat er geen risicovolle inrichtingen zijn en geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt via spoor, weg 
of water. 
 
Wel loopt er een buisleiding door het plangebied. Het betreft een hogedruk aardgasleiding van 40 bar en 
12 inch met een invloedsgebied van 140 meter. Het plangebied bevindt zich in het invloedsgebied. Voor 
de buisleiding  is  in het bestemmingsplan Centrum en Bedrijventerreinen  in 2012 een risicoberekening 
uitgevoerd (Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W‐532‐12, 2  juli 2012, Kuiper Compagnons).  In 
deze berekening zijn ook de wijzigingsgebieden Vossepolder meegenomen, waarin het plangebied deels 
als woningen en deels als manege  is  ingetekend. Uit de risicoberekening en de risicokaart blijkt dat de 
buisleiding  geen  PR  10‐6  risicocontour  heeft.  Het  plaatsgebonden  risico  vormt  derhalve  geen 
belemmering.  Tevens  blijkt  uit  het  onderzoek  dat  de  waarde  van  het  groepsrisico  0,021*de 
oriëntatiewaarde (ow) voor het groepsrisico bedraagt. Volgens het Bestuurlijk kader is bij een groepsrisico 
< 0,1*ow sprake van een verwaarloosbaar groepsrisico. Hierdoor zal bij een herberekening de conclusie 
niet veranderen wanneer het plangebied wel geheel als wonen is ingetekend. Uit het Bestuurlijk kader 
externe veiligheid Holland Rijnland (2014) blijkt dat bij een lage groepsrisico er kan worden volstaan met 
een beperkte verantwoording van het groepsrisico waarbij maatregelen niet getroffen hoeven te worden. 
 
Beperkte verantwoording groepsrisico 

In het kader van het wettelijk vooroverleg is voor de verantwoording aanvullend advies gevraagd aan de 
veiligheidsregio, dit advies is bijlage 9 opgenomen. Dit advies is in de verantwoording verwerkt. 
 
Relevante risico's 

Er bevinden zich diverse risicobronnen binnen of in de zeer directe omgeving van het bestemmingsplan. 
Het betreft hierbij de volgende risicobronnen, met de daarbij behorende scenario’s: 
 Gebouwbrand 
 Hogedrukaardgasleiding W‐532‐12 ‐ Fakkelbrand 
 Bres in de polderdijk ‐ Overstroming 
 
Er bevinden zich geen andere relevante risicobronnen binnen of in de directe omgeving van het 
bestemmingsplan. 
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Maatgevende scenario hogedruk aardgasleiding 

Fakkelbrand 
Vanwege (graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk aardgasleiding. Het aardgas stroomt 
onder hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt. De effecten van 
een fakkelbrand zijn hittestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving 
ontstaan. De warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer‐ en 
schadebeeld. 
 
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

Zowel  voor  de  bereikbaarheid  en  bestrijdbaarheid  van  'dagelijkse  incidenten',  zoals  brand  of 
wateroverlast,  als  voor  calamiteiten  op  het  gebied  van  externe  veiligheid,  is  het  van  belang  dat  de 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende geborgd zijn. 
 
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet 
in staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van een incident te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en 
bluswatervoorzieningen.  Tevens  speelt  een  snelle  alarmering  ten  allen  tijde  een  belangrijke  rol. 
Geadviseerd wordt vanuit de veiligheidsregio om een voorstel met de projecteringstekeningen van de 
brandkranen en eventuele andere bluswaterwinmogelijkheden  inclusief de gereserveerde opstelplaats 
van het brandweervoertuig aan de brandweer voor te leggen. 
 
Het  plangebied  kan  bereikt  worden  aan  de  hand  van  de  straten  Schellinkhout,  Hertog  Reynout  en 
Beijerinck. Deze komen uit op de Weerlaan. Dit kan worden bestempeld als een gedegen netwerk gezien 
de verschillende toegangswegen en de bereikbaarheid vanuit tegengestelde windstreken. Daarnaast kan 
via verschillende straten van de bron af worden gevlucht, deze dienen minimaal 4,5 meter breed te zijn 
met  een minimale  verharding  van  3,25  en  een  vrije  hoogte  van  4,2 meter  om  de bereikbaarheid  te 
garanderen.  
 
Zelfredzaamheid 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de toevoeging van 47 woningen. Aanwezige kinderen en ouderen 
worden wel beschouwd  als  verminderd  zelfredzame personen. Hierbij wordt  ervan uitgegaan dat de 
ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten. Het maatgevende scenario voor de buisleidingen betreft een 
fakkelbrandscenario.  Vanwege  (graaf)werkzaamheden  ontstaat  een  breuk  in  een  hogedruk 
aardgasleiding. Het aardgas stroomt onder hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een 
fakkelbrand optreedt.  De effecten van een fakkelbrand zijn hittestraling en rook. Om schuilen/vluchten 
te bevorderen wordt geadviseerd om afschakelbare ventilatie te installeren om  te voorkomen dat (rook) 
gassen naar binnen worden gezogen. Hiermee worden de aanwezigen beschermd tegen de blootstelling 
aan toxische gassen. Daarnaast dienen, in het kader van effectieve zelfredzaamheid, de gebruikers van de 
objecten door risicocommunicatie te worden geïnstrueerd over de risico's en de mogelijke maatregelen 
die zij kunnen nemen. De alarmering van de aanwezigen wordt momenteel nog gerealiseerd middels het 
waarschuwings‐ en alarmeringssysteem (WAS). Dit systeem wordt de komende  jaren uitgefaseerd. Het 
waarschuwingssysteem wordt vervangen door een totaal pakket aan alarmeringsmiddelen, waaronder de 
calamiteitenzenders, de sirenes, crisis.nl, NL‐Alert en het gebruik van sociale media. 
 
Verder zijn in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle bronnen aanwezig. Met de beoogde 
ontwikkeling worden geen risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. Vanuit het aspect externe veiligheid 
worden geen negatieve effecten verwacht. 
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Risico’s op rampen door klimaatverandering 

Er  is  sprake  van  een  toename  in  verharding,  hiervoor  zullen  compenserende  maatregelen  getroffen 
worden. Ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen nemen risico’s op rampen door klimaatadaptatie 
hiermee niet toe. 
 
Risico’s voor de menselijke gezondheid 
Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van  leefomgevingskwaliteit blijkt dat de 
beoogde ontwikkeling niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke gezondheid. 
Er wordt voldaan aan de normen voor geluid, bodem, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Een significant 
effect op de risico’s voor de menselijke gezondheid is daarmee uitgesloten. 
 
3.7. Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 

In en nabij het plangebied zijn er geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Negatieve effecten op deze 
waarden zijn dan ook uitgesloten. 
 
Archeologie 

In  figuur 3.3  is een uitsnede van deze archeologische beleidskaart opgenomen, waaruit blijkt dat het 
plangebied  is  gekenmerkt  als  een  gebied  met  een  lage  verwachtingswaarde.  Hieraan  is  de 
onderzoeksplicht gekoppeld bij ingrepen die dieper reiken dan 30 cm onder maaiveld én groter dan 1.000 
m2. Gezien de omvang van de beoogde werkzaamheden binnen het plangebied, betekent dit dat in het 
kader van dit bestemmingsplan archeologisch onderzoek nodig is.  
 

 
Figuur 3.3 Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Hillegom 
 
Bij het tot stand komen van het oorspronkelijke bestemmingsplan voor de Vossepolder uit 2006, is reeds 
archeologisch onderzoek uitgevoerd: 
 Schiltmans,  D.E.A.,  2004:  Plangebied  Treslong‐Oost  gemeente  Hillegom.  Een  inventariserend 

archeologisch onderzoek (Raap‐rapport 1046). 
 Schiltmans,  D.E.A.,  2004:  Plangebied  Treslong‐Oost  gemeente  Hillegom.  Een  aanvulling  op  het 

inventariserend archeologisch onderzoek (Raap‐notitie 968). 
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Uit de toelichting van dat plan blijkt het volgende: 
'De gemeente Hillegom gaat zorgvuldig om met het culturele erfgoed dat niet direct zichtbaar is, omdat 

het  zich  beneden  het  maaiveld  bevindt.  Vanwege  de  redelijke  tot  grote  kans  om  een  waardevol 

archeologisch bodemarchief aan  te  treffen  is  in mei 2004 door RAAP Archeologisch Adviesbureau, een 

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek 

in mei 2004 zijn geen aanwijzingen gevonden voor vindplaatsen in het plangebied. Er zijn in het plangebied 

namelijk geen archeologische resten aangetroffen.  In de conclusie van het onderzoek worden derhalve 

geen  aanbevelingen  voor  een  archeologisch  vervolgonderzoek  gedaan.  Er  wordt  opgemerkt  dat  het 

noordelijk deel van het plangebied (circa 1ha), waar de manege is gelegen, niet onderzocht kon worden.  

Dit deel is in december 2004 alsnog door middel van karterend booronderzoek onderzocht. Er zijn tijdens 

het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een 

vervolgonderzoek  is  niet  nodig,  zodat  er  met  betrekking  tot  de  archeologische  waarden,  geen 

belemmeringen zijn om het plan tot ontwikkeling te brengen.' 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het plangebied is vrijgegeven voor de beoogde ontwikkeling. Er is 
geen  reden om  archeologisch onderzoek uit  te  voeren. Negatieve effecten  kunnen  vanuit het  aspect 
archeologie uitgesloten worden.  
 
3.8. Aanlegwerkzaamheden 

Gelet  op  de  tijdelijkheid  van  de  aanlegwerkzaamheden  kunnen  blijvende  negatieve  milieueffecten 
uitgesloten  worden.  Tevens  zal  vanwege  de  kleinschaligheid  ook  geen  sprake  zijn  van  significante 
negatieve milieueffecten, zoals geluid‐ en stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden.  
 
3.9. Mitigerende maatregelen 

 Als  gevolg  van  het  wegverkeer  op  de  gezoneerde  Weerlaan  wordt  de  wettelijke 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting is 53 dB 
inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Ook wordt als gevolg van de gezoneerde Hillegommerdijk de 
wettelijke  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB  overschreden.  De  maximaal  berekende 
geluidbelasting  is 53 dB  inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Hierom dienen hogere waarden  te 
worden aangevraagd.  

 Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen wordt aangeraden om de rooi‐ 
en kapwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Als het toch noodzakelijk is om 
deze werkzaamheden uit te voeren tijdens het broedseizoen, dan dient daags voor aanvang van 
de werkzaamheden het werkgebied te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van actieve 
nesten; 

 Er  moet  rekening  worden  gehouden  met  de  vlieg‐  en  foerageerroute  van  de  gewone 
dwergvleermuis  langs  de  Weerlanervaart.  Het  is  belangrijk  dat  niet  meer  verlichting  wordt 
toegepast dan strikt noodzakelijk. Indien het noodzakelijk is verlichting aan te brengen moet deze 
vleermuisvriendelijk worden uitgevoerd. De  lichtbundel moet geconvergeerd en verticaal naar 
beneden  gericht  zijn  en  worden  uitgevoerd  in  een  vleermuisvriendelijke  verlichtingskleur, 
bijvoorbeeld  met  amber.  De  verlichting  moet  zodanig  worden  aangebracht  dat  deze    niet 
uitstraalt  op  de  watergang,  zodat  deze  gebruikt  kan  blijven  worden  als  vliegroute  en 
foerageergebied. 
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 Er dient  rekening gehouden  te worden met de  in de watergang aanwezige algemene vis‐ en 
amfibiesoorten (o.a. bruine kikker). De watergang dient op een vis‐ en amfibievriendelijke manier 
gedempt te worden, buiten de gevoelige periode van voortplanting en winterrust. Bij voorkeur 
dient dit dempen te worden begeleid door een ter zake kundige op het gebied van diervriendelijk 
dempen van watergangen.  
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4. Conclusie 

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet is gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied 
met een beschermde status. Verder leiden de aard en omvang van het project niet tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Het doorlopen van een volledige m.e.r.‐procedure is niet noodzakelijk. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie betreft plangebied 
‘‘Vossepolder’’ te Hillegom. 
 

 
Afbeelding 1: plangebied ‘‘Vossepolder’’ te Hillegom 
 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en 
bijbehorende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag (activiteit 
bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. 
 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Voorafgaand aan een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740+A1;2016 dient een 
milieuhygiënisch vooronderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5725;2017. Op basis 
van de informatie uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt 
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de 
resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het 
bodemonderzoek. 
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten 
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de locatie waar het 
vooronderzoek betrekking op heeft. 
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Verkennend bodemonderzoek 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740+A1;2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft de 
werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek 
naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Op basis van de informatie uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt een 
onderzoekshypothese geformuleerd. Elke uit het milieuhygiënisch vooronderzoek resulterende 
onderzoekshypothese over de aan- of afwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen en de 
wijze van verspreiding wordt getoetst met een locatie specifieke onderzoeksstrategie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het milieuhygiënisch vooronderzoek stapsgewijs besproken. Het 
milieuhygiënisch vooronderzoek bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van de aanleiding 
en de afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt informatie verzameld van de 
voorgeschreven onderzoeksaspecten en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Op basis 
hiervan worden conclusies getrokken en wordt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
vastgesteld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het verkennend bodemonderzoek stapsgewijs besproken. Als eerste stap 
wordt, op basis van de bij het milieuhygiënisch vooronderzoek voor de locatie vastgestelde 
hypothese, de onderzoeksstrategie vastgesteld. Vervolgens worden de uitvoering en resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek apart besproken. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt de vastgestelde hypothese getoetst en worden indien van 
toepassing, aanbevelingen gedaan met betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. MILIEUHYGIENISCH VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 AANLEIDING VOORONDERZOEK 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek moet antwoord worden 
verkregen op een aantal onderzoeksvragen. Als eerste stap in het vooronderzoek dient 
derhalve de aanleiding te worden vastgesteld.  
 
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 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. 
 
 
2.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
 
Vraag: Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 
De globale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de overzichtskaart die in bijlage 
1.1 is opgenomen. In tabel 2.1 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde 
onderzoeksvraag opgenomen.  
 
TABEL 2.1: afbakening onderzoeksgebied 

Vraag Bronnen  

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 

Locatie Plangebied ‘‘Vossepolder’’  Kadaster /  
BAG-viewer / 
www.gpscoördinaten.nl  
 

Plaats Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

RD-coördinaten Omschrijving: globaal middelpunt onderzoekslocatie 

 X: 101.152 Y: 479.137 

Kadastraal Gemeente Hillegom 

 Sectie B 

 Nummer  5994, 5995, 6232, 6266 

Hoogte maaiveld Circa – 0,6 m NAP Dinoloket 

Oppervlakte  Circa 2.340 m² Kadaster /  
Google Maps Belendingen Noord Weerlanervaart 

 Oost Weerlanervaart 

 Zuid Braakliggend terrein 

 West Braakliggend terrein 

Afbakening VO 25 meter buiten kadastrale grenzen 

Afbakening voldoende Ja  
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2.3 POTENTIELE BRONNEN VAN BODEMVERONTREINIGING 
 
Vraag: Is 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 de verdachte parameters? 
 
In tabel 2.2 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.2: potentiële bronnen van bodemverontreinigi ng 

Vraag Bronnen  

Huidig gebruik Braakliggend terrein Google Maps / 
Topotijdreis /  
Informatie opdrachtgever 

 Potentiële bronnen aanwezig? Nee 

Voormalig gebruik Voor zover bekend heeft de onderzoekslocatie in het verleden 
geen eerder gebruik gekend.  

 Potentiële bronnen aanwezig? Nee 

 Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het terrein. 

 De locatie betreft geen (voormalige) stortplaats. 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin 

Conclusie van 
potentiele bronnen 

Op de locatie zijn geen potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging aanwezig. 

 
 
2.4 BODEMKWALITEIT EN ASBEST 
 
Vraag: Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 
In tabel 2.3 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.3: bodemkwaliteit en asbest 

Vraag Bronnen  

Asbest Er is geen informatie beschikbaar over de aanwezigheid van 
asbest in de bodem. 

Topotijdreis / 
BAG-viewer 

Bodemkwaliteit Bodemfunctieklasse Wonen Omgevingsdienst West-Holland  

Conclusie bodemkwaliteit 
en asbest 

Op de locatie is geen informatie beschikbaar over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem. 
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2.5 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Vraag: 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? 
 
In bijlage 2.3 is kaartmateriaal van de periode 1951 - 2016 opgenomen. In tabel 2.4 is de 
uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Vraag Bronnen  

Bodemopbouw Circa 0,0 - 1,5 m-mv Afwisseling van zand, klei en 
veen  

Dinoloket /  
Hoogheemraadschap van Rijnland / 
Bodematlas provincie Zuid-Holland (lokaal) Circa 1,5 – 3,0 m-mv Veen 

Grondwater (lokaal) Grondwaterstand freatisch Circa 1,0 m-mv 

 Een eenduidige stromingsrichting van het grondwater is niet 
bekend.  

 Voor zover bekend wordt het grondwater op en in de 
nabijheid van de onderzoekslocatie niet beïnvloed door 
menselijk handelen.  

 De onderzoekslocatie is niet gelegen in een 
grondwaterbeschermingsgebied.  

Geohydrologie Doordat de grondwaterstand (in de Bollenstreek in verband 
met de teelt van bollen) door middel van de slootpeilen op 
een vast peil wordt gereguleerd, is er nauwelijks sprake van 
een horizontale stromingsrichting van het grondwater. Een 
(tijdelijke) optredende horizontale stromingsrichting wordt 
veroorzaakt door regenoverschot en zal naar de omliggende 
sloten gericht zijn.  

Bodemvreemde lagen Op basis van het kaartmateriaal is bekend dat op de locatie 
in het verleden mogelijk enkele watergangen hebben 
gelegen en zijn gedempt. De exacte periode en het 
materiaal waarmee de watergangen mogelijk zijn gedempt is 
niet bekend. De watergangen zijn vermoedelijk gedempt met 
gebiedseigen grond.  

Google Earth /  
Topotijdreis 
 

Conclusie ten aanzien van 
vigerend bodemonderzoek 

Ter plaatse van de locatie worden geen bijzonderheden 
verwacht met betrekking tot de bodemopbouw en 
geohydrologie. 
 
Ter plaatse van de locatie zijn mogelijke enkele 
watergangen gedempt. Betreffende dempingen zijn verdacht 
op de kritische parameters zware metalen en PAK. 

 
 
2.6 BEINVLOEDING 
 
Vraag: Is sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
 
In tabel 2.5 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.5: beïnvloeding 

Vraag Bronnen  

Beïnvloeding Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen 
beïnvloeding vanuit de omgeving verwacht. 

Bodemloket /  
Omgevingsdienst West-Holland / 
Archief IDDS 

Conclusie Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende 
percelen de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
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2.7 BODEMVERONTREINIGING 
 
Vraag: Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
 
In tabel 2.6 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.6: bodemverontreiniging 

Vraag Bronnen  

Zijn er in het verleden milieukundige bodemonderzoeken verricht op de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan? 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het 
verleden de volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 

- Verkennend bodemonderzoek door DHV (rapport kenmerk: K2056-76-001, 
d.d. 9 september 1996). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 
04025284/AJ/rap1, d.d. 7 juni 2004). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 
04126139/AJ/rap1, d.d. 6 mei 2005). 

- Asbestonderzoek door Tauw (rapport kenmerk: R001-4469794MGK-bom-
V01, d.d. 4 september 2006). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 
1001B710/PDI/rap1, d.d. 12 maart 2010). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk 
1610J751/DBI/rap1/2/3, d.d. 10 en 11 januari 2017).  

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk 
1703K276/JHA/rap1, d.d. 9 mei 2017).  

- Actualiserend bodemonderzoek en verkennend/nader bodemonderzoek 
naar asbest door Tauw (rapport kenmerk 1261443, d.d. 2 maart 2018).  

 
Op basis van de resultaten van voorgaand onderzoek van IDDS (rapport kenmerk 
1703K276/JHA/rap1, d.d.9 mei 2017) zijn op het aangrenzende terreindeel hooguit 
lichte verontreinigingen in de grond en het grondwater aangetroffen.  

Omgevingsdienst West-Holland /  
Bodemloket /  
Archief IDDS 

Conclusie 

Op de locatie is geen vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
 
2.8 TERREINVERKENNING 
 
De terreinverkenning heeft tot doel om te controleren of de gedocumenteerde informatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie ter plaatse en deze aan te vullen met relevante 
waarnemingen.  
 
De terreinverkenning is op 20 februari 2019 uitgevoerd. Op basis van de terreinverkenning blijkt 
het navolgende: 
 

- Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. 

- Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die van invloed kunnen zijn op het uit te 
voeren bodemonderzoek. 

 
Naar aanleiding van de terreinverkenning hebben zich geen wijzigingen of wel wijzigingen 
voorgedaan ten opzichte van de reeds verkregen gegevens uit het vooronderzoek.  
 
Ter illustratie is in bijlage 2.2 een fotoreportage opgenomen.  
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2.9 BEOORDELING 
 
Vraag: Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  
 
Het vooronderzoek is beoordeeld op afwijkingen ten opzichte van de NEN 5725;2017. Indien er 
sprake is van afwijkingen zijn deze omschreven en is de reden van afwijking aangegeven. 
Beoordeeld is in hoeverre de afwijking gevolgen heeft op de betrouwbaarheid en in hoeverre er 
sprake is van beperkingen in relatie tot de onderzoeksvragen. Vervolgens is beoordeeld in 
hoeverre de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, afdoende bekend is, of in hoeverre bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
In tabel 2.7 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.7: beoordeling  

Vraag 

Zijn er afwijkingen opgetreden ten opzichte van de NEN 5725;2017   

Ten opzichte van de NEN 5725:2017 zijn geen afwijkingen opgetreden. 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  

Onvoldoende De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is niet afdoende bekend, op de 
onderzoekslocatie is geen (recent) milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. 

 
 
2.10 CONCLUSIE EN HYPOTHESESTELLING 
 
Vraag: Welke hypothese is van toepassing? 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn conclusies getrokken over de 
verwachting van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezige verontreinigende 
stoffen.  
 
Op basis van de getrokken conclusie is een hypothese geformuleerd. De hypothese betreft voor 
elke (deel)locatie, in zowel het horizontale als het verticale vlak, de verwachting met betrekking 
tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij het vervolgonderzoek, zie hoofdstuk 3, dient 
de hypothesestelling als basis voor de onderzoeksstrategieën uit de desbetreffende 
normdocumenten. De hypothese en strategie zijn complementair aan elkaar. 
 
TABEL 2.8: conclusie en hypothese 

Vraag 

Onderzoekslocatie Plangebied ‘‘Vossepolder’’ te Hillegom 

Oppervlakte Circa 2.340 m² 

Conclusie Grond  Onverdacht, niet tot licht verontreinigd 

 Grondwater  Onverdacht, niet tot licht verontreinigd 

Hypothese NEN 5740 Onverdacht 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 
 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. De onderzoeksstrategie is aangegeven in 
tabel 3.1. 
 
TABEL 3.1: onderzoeksstrategie 

 
 
3.2 UITVOERING VELDONDERZOEK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op de situatietekening die in bijlage 3 is opgenomen.  
 
TABEL 3.2: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  20-02-2019 

Uitvoerende  partij  VeldXpert 

BRL SIKB / VKB protocol  
 

BRL SIKB 2000  
VKB protocol 2001, 2002 

Onderzoeksaspect  Meetpunten  Codering  

Type  Diepte [m -mv]  

Algemene bodemkwaliteit Boring met peilbuis 
Boring 
Boring  

3,0 
2,0 
0,5 

01 
02, 03 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

 
 
Uitvoeringswijze 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met 
daarin de gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in 
bijlage 4. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot het veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn, of in de nabije toekomst 
te worden, van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie, gebaseerd op 
uitgevoerde boringen, wordt als volgt omschreven: 
 

- De bovengrond, vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,5 m-mv, bestaat 
overwegend uit matig fijn zand en klei, waarbij plaatselijk veen voorkomt.  

- De ondergrond, vanaf 0,5 m-mv tot een diepte 3,0 m-mv bestaat overwegend uit een 
afwisseling van matig fijn zand en veen. 

Onderzoeksaspect  Onderzoeksstrategie  Oppervlakte  

Algemene bodemkwaliteit NEN 5740; onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) Circa 2.340 m² 



 

1810L897/JHA/rap1 
Pagina 11 van 17 

Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen 
aan de geur herkend worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de 
veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd 
worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 5. Op basis van de 
boorstaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen bijmengingen met bodemvreemde 
materialen zijn aangetroffen.  
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij opgemerkt dat bij het aantreffen van puin 
in de bodem, de locatie op voorhand als asbestverdacht dient te worden aangemerkt. 
 
Grondwater 
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de actuele grondwaterstand 
opgenomen ten opzichte van het maaiveld. Van het bemonsterde grondwater is in het veld de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
gemeten. Het bemonsterde grondwater is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen die 
kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
 
In tabel 3.3 zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde metingen en verrichtte 
waarnemingen. 
 
TABEL 3.3: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis  Filterstelling  Monstername  Grondwater -
stand 

pH EC Troebelheid  Zintuiglijke afwijkingen / 
overige bijzonderheden 

 [m-mv] d.d. [m-mv]  [µS/cm] [NTU]  

01 2,00 – 3,00 27-02-2019 1,00 7,2 3200 77 geen bijzonderheden 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 1,0 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH) en het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte 
van een natuurlijke situatie.  
 
De mate van troebelheid (NTU) is (enigszins) verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. 
Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de locatie bekende gegevens 
vooralsnog niet te geven. 
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3.3 UITVOERING LABORATORIUMONDERZOEK  
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 6 
zijn opgenomen. 
 
Analysestrategie 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is, voor het verkrijgen van een representatief beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden met de bodemopbouw en 
eventuele zintuiglijk waargenomen afwijkingen. Voor het verkrijgen van een ruimtedekkend 
beeld is eveneens rekening gehouden met de situering van de boringen.  
 
In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de monsters, waar van toepassing de 
monstersamenstelling, de monstertrajecten en de uitgevoerde analyses.  
 
Samenstelling analysepakketten  
In het standaard pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Ten behoeve van de toetsing van de analyseresultaten zijn van alle grondmonsters de 
percentages lutum en/of organische stof bepaald.   
 
In het standaard pakket voor grondwater zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 

 
 
3.4 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 6 zijn opgenomen. De analyseresultaten zijn, waar van toepassing, getoetst middels de 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 7.  
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
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Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
In tabel 3.4. zijn de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen alsmede de 
resultaten van de uitgevoerde toetsingen.  
 
<AW / <S niet verontreinigd: het gehalte / de concentratie is lager dan of gelijk aan de 

achtergrond-waarde (grond) of streefwaarde (grondwater), dan wel de 
rapportagegrens; 

>AW / >S licht verontreinigd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht 
verontreinigd; 

>T matig verontreinigd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of 
gelijk aan de interventiewaarde; 

>I sterk verontreinigd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
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TABEL 3.4: overzicht monsters, monstersamenstelling , analyses en toetsingsresultaten  
Onderzoeksaspect  Monstercodes, deelmonsters en 

bodemlagen 
(bodemlagen in cm-mv) 

Matrix  en eventuele bijzonderheden  Analyse  Toetsingsresultaten Wbb  (GSSD) 

    > AW / > S 
(licht verhoogd) 

> T  
(matig verhoogd) 

> I  
(sterk verhoogd) 

Algemene 
bodemkwaliteit 

MM01: 01 (0-50) + 02 (0-50) + 03 (0-50) + 
05 (0-50) + 09 (0-50) 

Grond, geen bijzonderheden NEN 5740 grond Kwik 0,17 - - 

MM02: 07 (0-50) + 08 (0-50) + 11 (0-50) Grond, geen bijzonderheden NEN 5740 grond Cadmium 0,88 
Minerale olie 192 

- - 

MM03: 01 (100-150) + 02 (80-130) +  
03 (50-100) 

Grond, geen bijzonderheden NEN 5740 grond Kwik 0,21 
Lood 61 
Minerale olie 198 

- - 

01-1-1: 01 (200-300) Grondwater, geen bijzonderheden NEN 5740 grondwater Zink 79 - - 
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3.5 INTERPRETATIE 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit een afwisseling van 
zand en klei, waarbij plaatselijk veen voorkomt. In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen 
met bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
In de bovengrond overschrijden plaatselijk de gehalten cadmium, kwik en minerale olie de 
desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand en 
veen. In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
waargenomen. 
 
In de ondergrond overschrijden plaatselijk de gehalten kwik, lood en minerale olie de 
desbetreffende achtergrondwaarden.  
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,0 m-mv. De mate van troebelheid (NTU) is 
(enigszins) verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is 
op basis van de voor de locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijdt de concentratie zink de desbetreffende 
streefwaarde.  
 
De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
streefwaarden. 
 
 
3.6 TOETSING HYPOTHESE 
 
De op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese is 
getoetst aan de resultaten van het verkennend bodemonderzoek. De toetsing van de hypothese 
is in onderstaande tabel opgenomen. Indien van toepassing is, bij een (gedeeltelijk) onjuiste 
hypothese de invloed op representativiteit van het onderzoek in relatie met de gevolgde 
onderzoeksstrategie aangegeven.   
 
TABEL 3.5: hypothese en onderzoeksstrategie 

Onderzoekslocatie  Plangebied ‘‘Vossepolder’’ te Hillegom  

Hypothese  Onverdacht  

Toetsing  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese onverdacht formeel 
verworpen. 

 Reden: In de grond en het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten zware 
metalen en minerale olie aangetoond.  
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3.7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie betreft plangebied 
‘‘Vossepolder’’ te Hillegom. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en 
bijbehorende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag (activiteit 
bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. 
 
De doelstelling van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de landbodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

- In de grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
aangetroffen. 

- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.  

- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, kwik en minerale olie. 
- De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood en minerale olie.  
- Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met zink.  

 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) dient de hypothese 
onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel te worden verworpen.  
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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4. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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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: Oude Weerlaan 69

Locatie
Adres Oude Weerlaan 69B 2181HZ HILLEGOM

Locatiecode AA053400158

Locatienaam Oude Weerlaan 69

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409152

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

22-12-2000
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Oude
Weerlaan
69

Tukkers 2015060817
DIV
MDWH

og is lichte verontr. met cu, hg, zn, eox en pak; gw is
licht verontr. met cu. de lichte verontr. in de bodem
vormen geen belemmering voor de bouw, bijt
ontgraven grond dient rekening houden met beperk.
van hergebruik

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: Weerlaan 60A te Hillegom

Locatie
Adres Weerlaan Hillegom

Locatiecode AA053401174

Locatienaam Weerlaan 60A te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB Starten sanering Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Meldingsformulier BUS saneringsplan Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en >=
100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

IDDS Verkennend en
waterbodemonderzoek
gebied Treslong-Oost te
Hillegom

04025284IAJIrap 1
DIV
MDWH

06-05-2005 Nader onderzoek

Verkennend +
aanvullend
bodemonderzoek Oude
Weerlaan 60 te
Hillegom

IDDS
Milieu

05-02-2018 Nader onderzoek

Tauw Nader
bodemonderzoek asbest
Weerlaan 60a te
Hillegom (paardenbak
binnen)

Tauw
bv

R002-1261443AGB-
V01-efm-NL

02-03-2018 Nader onderzoek
act. en VO NO asbest
Vossepolder Hillegom

Tauw
bv

2018057445
DIV
MDWH

Asbest boven interventiewaarde,
geval van ernstige
bodemverontreiniging. In
westelijk deel in de bovengrond
PAK, min. olie > I geval van
ernstige bodemverontreiniging
met PAK en minerale olie. Ook
enkele kleinere spots met
PAK/minerale olie aanwezig.
Verder in de bovengrond Hg,
Pb, Zn, ni, Co, PAK, PCB, min.
olie > AW En in de ondergrond
Hg, Pb > AW In grondwater Ba,
naftaleen > S

23-07-2018
Meldingsformulier
BUS
saneringsplan

BUS-melding compleet
met rapporten inzake
Weerlaan 60a te
Hillegom

Tauw
bv

DIV
MDWH
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Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

afgebroken gebouw (asbest
verdacht)

9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Op basis van asbest een ernstig geval. Op basis van minerale olie en pak is het geen ernstig
geval.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

16-08-2018 BUS-melding correct aangeleverd 2018130765 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Geen Nazorg

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Voll. verw., aanvulgrond BGW Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 7 van 22 - 13-02-2019

 



Locatie: Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Locatie
Adres Oude Weerlaan 60 2181HZ Hillegom

Locatiecode AA053401183

Locatienaam Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

05-02-2018
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Nader
bodemonderzoek naar
asbest Weerlaan 60 A
Paardenbak (binnen)

Tauw 2018174755
DIV
MDWH

Ter plaatse van RE 1 en RE 2 is asbest
aanwezig.

02-03-2018
Avr
(aanvullend
rapport)

Bodemonderzoek
Vossepolder te
Hillegom

Tauw 2018174754
DIV
MDWH

Bovengrond:zware metalen, PCB, PAK en
minerale olie > AW en verschillende spots
met interventiewaarde overschrijdingen in
PAK en/of minerale olie en één spot met
asbest Grondwater: barium en naftaleen
>AW Ondergrond: niet onderzocht

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
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan (perceel B 4787)

Locatie
Adres Oude Weerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400186

Locatienaam Oude Weerlaan (perceel B 4787)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409175

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

22-12-1998
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Oude
Weerlaan
ong. (B
4787)

Tukkers
DIV
MDWH

milieuhygienisch is er geen bezwaar aangetroffen tegen
de verkoop van het terrein. grond eveneens
geanalyseerd op voh, maar niet aangetroffen.
bg:hg,olie,>s;eox>detectielimiet(dl);og:pb>s;eox>dl;gw:-.

28-08-2000 Bouwstoffenbesluit

Oude
Weerlaan
ong. (B
4787)

IDDS
DIV
MDWH

minerale olie overschrijdt de streefwaarde. de grond kan
als schone grond worden hergebruikt.

25-10-2000 Bouwstoffenbesluit
Oude
Weerlaan
(B 4787)

IDDS
DIV
MDWH

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
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Weerlaan (Treslong)

Locatie
Adres Weerlaan Hillegom

Locatiecode AA053400214

Locatienaam Weerlaan (Treslong)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053400010

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-01-1985
Orienterend
bodemonderzoek

Weerlaan
(Treslong)

Overig ST-5525

01-04-1985 Nader onderzoek
Weerlaan
(Treslong)

Overig ST-5525

01-05-1990
Indicatief
onderzoek

Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525

indicatief onderz. verontr aangetroffen, reden
voor aanvullend onderzoek bg:hg,cu,pb,zn og:
olie>c zn,pak,hg>a>a gw:- aanv. onderz: tweede
aanv. onderzoek noodzakelijk hg,pb,cu>a olie>b

01-08-1990 Nader onderzoek
Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525

na indicatief onderz. aanv. onderz uitgevoerd;
geen noodzaak tot nader onderzoek indicatief
onderz: bg:cu,pb,hg>a og: hg,pak,zn>a gw:-
aanv: bg:- og:-

01-10-1990
Indicatief
onderzoek

Weerlaan
(Treslong)

Tauw

01-03-1991
Avr (aanvullend
rapport)

Weerlaan
(Treslong)

Grontmij

01-03-1991 Nader onderzoek
Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525

grond en gw gedeeltelij licht tot matig verontr.
met zware metalen, pak's, tol, xyl; verschillende
kleine locaties dienen gesaneerd te worden;
voor analyses - dossier raadplegen

01-03-1991 Nader onderzoek
Molenlaan
3a
(Treslong)

Grontmij 2015063002
DIV
MDWH

saneringsmaatregelen treffen voor
olieverontreining. bg(puin):- og(matige tot lichte
oliegeur):olie>c gw:olie>c

01-06-1991 Saneringsplan
Weerlaan
(Treslong)

Grontmij ST-5525
verschillende locaties ( van c tot en met g)
worden gesaneerd; bodem gw en slib verontr.
door pak, lood, zink en koper, kwik

01-06-1991 Saneringsplan
Molenlaan
3a
(Treslong)

Grontmij 2015063004 grond en gw moeten worden gesaneerd

01-05-1992
Sanerings
evaluatie

Weerlaan
(Treslong)

Grontmij 2015063003 ST-5525

sanering is uitgevoerd in de periode tussen
2-01-en 17-02-92, verontr. slib en grond zijn
afgevoerd naar stortplaatsen, saneringslocaties (
c,d en g) zijn voldaan aan de doelstelling van
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de sanering, geen beperkingen aan het gebruik.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-station 1910 9999 Nee

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1937 1961 Nee

groentenkwekerij 9999 1992 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1992 Nee

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1937 1961 Nee

zaadkwekerij 1937 1961 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I

Grondwater I

Waterbodem K3

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Geen Nazorg 01-01-1992 31-12-1992

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vossepolder

Locatie
Adres Weerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400384

Locatienaam Vossepolder

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409334

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Vossepolder IDDS HI/11/392
DIV
MDWH

weiland: bg licht verontr. met cu, pb, hg, pak en mo,
eox is verhoogd; og licht verontr. met pak, eox is
verhoogd; gw licht verontr. met as en xyl. dammetjes:
alleen eox is verhoogd. driehoek bij de manege: bg > i
met pak en mo

04-09-2006
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Vossepolder Tauw 2015020347
DIV
MDWH

in grond van het weiland is geen asbest gevonden, in
de puindammen is wel asbest aangetroffen maar <dan i
waarden, Puinhoudende terreindeel aan de
zuid-westzijde is niet onderzocht

19-05-2008
Nader
onderzoek

Vossepolder Tauw 2017112256
DIV
MDWH

2017: rapport is verouderd. Rapport is zonder status
concept). Zeer summier gerapporteerd. Verder is
verontreiniging niet afgeperkt ivm ongesplitste
mengmonsters. Actualisatie is noodzakelijk. PAK in mm
uit bovengrond boringen 100, 101, 103, 104 en 106 > I
PAK in mm uit bovengrond boringen 102 en 107 > T
Verder PAK > S

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >I Nee Nee

ophooglaag (niet gespecificeerd) 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >S Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Omvang niet bepaald

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan achter 60

Locatie
Adres Oude Weerlaan 60 2181HZ HILLEGOM

Locatiecode AA053400618

Locatienaam Oude Weerlaan achter 60

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409538

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet 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

12-03-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Oude Weerlaan achter 60 IDDS HI/10/306 DIV MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >S Nee Ja

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: Montagebedrijf Coslo; Oude Weerlaan 57

Locatie
Adres Oude Weerlaan 57 2181HZ HILLEGOM

Locatiecode AA053401126

Locatienaam HBB: Montagebedrijf Coslo; Oude Weerlaan 57

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

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 9999 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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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.
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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).

 

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
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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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BIJLAGE 2.2 
FOTOREPORTAGE 



Foto 1:  

 
 
 
Foto 2:  

 



Foto 3: (meetpunt 01) 

 
 
 
Foto 4: (meetpunt 02) 

  



Foto 5: (meetpunt 03) 

 
 
 
Foto 6: (meetpunt 04) 

  



Foto 7: (meetpunt 05) 

 
 
 
Foto 8: (meetpunt 06) 

 



Foto 9: (meetpunt 07) 

 
 
 
Foto 10: (meetpunt 08) 

  



Foto 11: (meetpunt 09) 

 
 
 
Foto 12: (meetpunt 10) 

 



Foto 13: (meetpunt 11) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2.3 
KAARTMATERIAAL 

 

 



Kaartmateriaal 1951: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
Kaartmateriaal 1965: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
  



Kaartmateriaal 1980: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
Kaartmateriaal 1997: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
 
 
  



Kaartmateriaal 2016: (bron: www.topotijdreis.nl) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
SITUATIETEKENING 



Versie nr. Bijlage nr.Tekening nr.

Getekend:
Vrijgegeven: 

Formaat:
Schaal:
Schaal situatie:

Datum:

Opdrachtgever

Projectnummer

Locatie

Omschrijving

Akkoord

31.1L897-BO-01

Rho Adviseurs B.V.

1810L897

Vossepolder, Hillegom

Verkennend bodemonderzoek

JHA
COB

A3

14-3-2019

Plangebied
Boorpunten

Boring
Boring met peilbuis

Legenda
47

91
00

47
91

00

47
91

50

47
91

50

47
92

00

47
92

00

101100

101100

101150

101150

101200

101200



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
FORMULIEREN VELDONDERZOEK 



 
 
 
IDDS Milieu 
s’-Gravendijkseweg 37 
2200 AC Noordwijk 
T.a.v.: J. van Haaster 
 
Noordwijk 27-02-2019 
 
Projectnummer: 1810L897 
Uw Kenmerk : 1810L897 
Betreft project : Vossepolder Hillegom 
 
 
Geachte heer Van Haaster, 
 
Hierbij doen wij u de rapportage toekomen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden naar 
aanleiding van uw opdracht op de bovengenoemde locatie.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het certificaat van VeldXpert van de BRL SIKB 2000.  
Voor de het plaatsen van de boringen en peilbuizen, nemen van grondmonsters en eventueel 
inmeten van de boringen tijdens het veldwerk is uitgegaan van VKB-protocol 2001. 
Voor het nemen van de grondwatermonsters is uitgegaan van VKB-protocol 2002. 
 
Het procescertificaat van VeldXpert en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 
 
VeldXpert verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de locatie waar de veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd of in de nabije toekomst te worden.  
 
Deze rapportage de onderhavige brief samen met  

- de veldwerktekening,  
- FV04 Veldwerk verslag 
- Uitdraai Boorstaten 
- Foto reportage 
- Uitdraai watermonstername 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dirk Lange 
Planner 
VeldXpert 
 
 

BRL SIKB 2000 
VKB-protocollen 

2001 & 2002 

 















Peilbuizen, watermonsters en flessen

Projectcode: 1810L897

01Meetpunt

Peilbuis F.Van F.Tot T.o.v. LengteBOPB WWV Diameter MateriaalMaaivld T.o.v

1 200 300 MA 32 HDPEMA

Gwsmv 95 gwstm 95 nbl NTU 77

01-1-1 27-02-2019 100 6 BR 7,2 0,2 /

Waterm. Datum GWS Vr.P. Typ. P. Opbr. Drijfl Kleur Geur PID Helderh Min Ec Ec Eh pH Spoelsn./Tijd Temp

83200

Fles Barcode Opmerking Type Gefiltreerd Conservering

1 0329313YA N

2 0246600MM J



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
BOORSTATEN EN LEGENDA 
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Boring: 01
Datum: 20-02-2019

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor-170

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 02
Datum: 20-02-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-80

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

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 20-02-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

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

-100

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50
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Boring: 05
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 06
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 07
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50
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Boring: 09
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 10
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 20-02-2019

0

50

1

gras0

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

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 861308
Validatieref. : 861308_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 februari 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 68,6 84,2 77,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 11,0 2,4 4,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 9,8 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 24 52 21
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,39 0,58 0,28
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 5,6 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 11 12 13
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,13 0,07 0,15
S lood (Pb) mg/kg ds 34 23 40
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 18 6
S zink (Zn) mg/kg ds 46 77 37

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 100 46 79

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 0,14 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,05 0,07
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,06 0,10
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08 < 0,05 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05 < 0,05 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,44 0,50 0,72

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5893234 = MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50)
5893235 = MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50)
5893236 = MM03 01 (100-150) 02 (80-130) 03 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019
Startdatum : 21/02/2019 21/02/2019 21/02/2019
Monstercode : 5893234 5893235 5893236
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5893234
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 1 %
2) fractie C19 - C29 14 %
3) fractie C29 - C35 70 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5893235
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 25 %
3) fractie C29 - C35 55 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 46 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5893236
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : MM03 01 (100-150) 02 (80-130) 03 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 62 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 79 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5893234 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50) 01 0-0.5 3165362AA
02 0-0.5 3165934AA
03 0-0.5 3165931AA
05 0-0.5 3165916AA
09 0-0.5 3165928AA

5893235 MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 07 0-0.5 3165938AA
08 0-0.5 3165932AA
11 0-0.5 3165940AA

5893236 MM03 01 (100-150) 02 (80-130) 03 (50-100) 01 1-1.5 3165366AA
02 0.8-1.3 3165941AA
03 0.5-1 3165935AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 861308
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RHFQ-AGVU-RUKW-DFUS Ref.: 861308_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 863208
Validatieref. : 863208_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TMKR-JZMG-JOPV-FETH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 49
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 3,1
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 79

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5898177 = 01-1-1 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/02/2019
Startdatum : 27/02/2019
Monstercode : 5898177
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5898177
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5898177 01-1-1 01 (200-300) 01 2-3 0329313YA
01 2-3 0246600MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 863208
Project omschrijving : 1810L897-Vossepolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: TMKR-JZMG-JOPV-FETH Ref.: 863208_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7,1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 



 
 

Projectcode: 1810L897 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   861308 861308 861308 

Boring(en)   01, 02, 03, 05, 09 07, 08, 11 01, 02, 03 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 

Humus % ds 11 2,4 4,0 

Lutum % ds 1,0 9,8 1,0 

Datum van toetsing  11-3-2019 11-3-2019 11-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  68,6 68,6
 (6)

   84,2 84,2
 (6)

   77,1 77,1
 (6)

  

Lutum %  <1    9,8    <1   

Organische stof (humus) %  11,0    2,4    4,0   

Aard artefacten -   
  

  
  

  
  

Gewicht artefacten g   
  

  
  

  
  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  24 93
 (6)

   52 102
 (6)

   21 81
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,39 0,47 -0,01  0,58 0,88 0,02  0,28 0,44 -0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  5,6 10,6 -0,03  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  11 17 -0,15  12 19 -0,14  13 25 -0,1 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,13 0,17 0  0,07 0,09 -0  0,15 0,21 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 46 -0,01  23 31 -0,04  40 61 0,02 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  7 20 -0,23  18 32 -0,05  6 18 -0,26 

Zink [Zn] mg/kg ds  46 89 -0,09  77 130 -0,02  37 84 -0,1 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,05 0,05  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,06   0,14 0,14   0,16 0,16  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   0,05 0,05   0,07 0,07  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,03   0,06 0,06   0,10 0,10  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,06 0,06  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,07 0,07  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,07   <0,05 <0,04   0,07 0,07  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04   0,07 0,07  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,44 0,40 -0,03  0,50 0,50 -0,03  0,72 0,72 -0,02 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0045 -0,02   <0,020 0   <0,012 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  100 91 -0,02  46 192 0  79 198 0 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1810L897 

 
  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 

 



 
 

Projectcode: 1810L897 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 

Datum bemonstering  27-2-2019 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  11-3-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  49 49 -0 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  3,1 3,1 -0,21 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 

Zink [Zn] µg/l  79 79 0,02 

   

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  0,2 0,2 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   0,83
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

  

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1810L897 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
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 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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BESCHIKKING INSTEMMING EVALUATIEVERSLAG 
artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen 

 

Melding 
De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 9 december 2019 een melding ontvangen 
van Tauw B.V. namens Gemeente Hillegom. De melding is ingediend op grond van 
artikel 13 van het Besluit uniforme saneringen en artikel 4.2 van de Regeling uniforme 
saneringen. De melder verzoekt om het evaluatieverslag te beoordelen op grond van 
artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen. De melding heeft betrekking op de 
locatie Weerlaan 60a te Hillegom en is bij de Omgevingsdienst geregistreerd onder 
locatiecode AA053401174. 
 
Voor de beoordeling is uitgegaan van de volgende documenten: 
 Melding sanering, categorie immobiel, d.d. 23 juli 2018; 
 Verslag controlebezoek d.d. 28 augustus 2019; 
 Evaluatieverslag sanering, categorie immobiel d.d. 9 december 2019. 
  
Procedure 
Het saneringsverslag behoeft de instemming van het bevoegd gezag op grond van 
artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen. Bij de instemming met het 
evaluatierapport wordt redelijkerwijs aangenomen dat er geen behoefte bestaat aan 
de toepassing van de procedure 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Daarom wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd, maar direct een definitief besluit 
genomen. Op de totstandkoming van dit besluit zijn titel 4.1 van de Awb en de Wet 
bodembescherming (Wbb) van toepassing. 
 
Overwegingen 
Op 16 augustus 2018 heeft de Omgevingsdienst aangegeven dat de melding sanering in 
overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb, het Besluit uniforme saneringen en 
de Regeling uniforme saneringen. 
 
De verstrekte gegevens zijn voldoende om het evaluatieverslag inhoudelijk te 
beoordelen. Uit het aangeboden verslag blijkt dat: 
 de sanering is uitgevoerd overeenkomstig de melding sanering van 23 juli 2018 en 

de gemelde wijziging d.d. 18 april 2019 waarop wij op 24 april 2019 per e-mail 
hebben ingestemd; 

 de verontreinigde grond tot een diepte van 1 m-mv is verwijderd tot de in de 
Regeling uniforme saneringen immobiel (art. 3.1.6) vastgestelde 
terugsaneerwaarde; 

 
 

Datum: 
2 juli 2020 
 
Ons kenmerk: 
D2020-085765 
 
Zaaknummer: 
2019-021591 
 
Bijlage(n): 
 



 

 

 
 
 
Ons kenmerk: 
D2020-085765 

   

  2/2 

   

Besluit 
Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de artikelen 13 en 14 van het Besluit 
uniforme saneringen en artikel 4.2 van de Regeling uniforme saneringen stemt de 
Omgevingsdienst in met het evaluatieverslag en beschouwt de sanering als afgerond. 
  
Bezwaar 
Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Provincie Zuid 
Holland een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet 
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van 
"Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar 
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-
secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 
 
Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
namens dezen 
 
 
De heer C.J. van Mullem 
Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst West-Holland 
 
Deze beschikking is digitaal gegenereerd en daarom niet persoonlijk ondertekend. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is door IDDS een milieuhygiënisch vooronderzoek en een 
verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat 
bekend als Vossepolder te Hillegom (afbeelding 1). 
 

 
Afbeelding 1: Onderzoeksgebied (bron: OpenTopo 

 
Aanleiding en doelstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).  
 
Het doel van het onderzoek is meerledig, te weten: 
 

- Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en 
grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

- Het bepalen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem 
aanwezig is.  

 
Verklaring onafhankelijkheid 
IDDS verklaart hierbij onafhankelijk te zijn van de opdrachtgever en geen belang te hebben bij 
de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Voorafgaand aan een verkennend bodemonderzoek conform de onderzoeknorm NEN 
5740;2009+A1;2016 dient een milieuhygiënisch vooronderzoek te worden uitgevoerd conform 
de onderzoeknorm NEN 5725;2017. Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt 
een onderzoekshypothese geformuleerd. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt 
van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de 
resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het 
bodemonderzoek. 
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Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten 
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de locatie waar het 
vooronderzoek betrekking op heeft. 
 
Verkennend bodem- en asbest onderzoek 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de onderzoek norm NEN 5740+A1;2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft 
de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze 
voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende 
grond. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van asbest, is de onderzoek norm NEN 5707+C2;2017 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij verkennend en nader onderzoek en de inspectie en monsterneming voor de bepaling van 
asbest in bodem en partijen grond. 
 
Op basis van de informatie uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt een 
onderzoekshypothese geformuleerd. Elke uit het milieuhygiënisch vooronderzoek resulterende 
onderzoekshypothese over de aan- of afwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen en de 
wijze van verspreiding wordt getoetst met een locatiespecifieke onderzoeksstrategie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het milieuhygiënisch vooronderzoek stapsgewijs besproken. Het 
milieuhygiënisch vooronderzoek bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van de aanleiding 
en de afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt informatie verzameld van de 
voorgeschreven onderzoekaspecten en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Op basis 
hiervan worden conclusies getrokken en wordt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
vastgesteld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het verkennend bodemonderzoek stapsgewijs besproken. Als eerste stap 
wordt, op basis van de bij het milieuhygiënisch vooronderzoek voor de locatie vastgestelde 
hypothese, de onderzoeksstrategie vastgesteld. Vervolgens worden de uitvoering en resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek apart besproken.  
 
In hoofdstuk 4 wordt het milieukundig asbestonderzoek stapsgewijs besproken.  Op basis van 
de verkregen onderzoeksresultaten is de onderzochte locatie beoordeeld. Deze beoordeling is 
samen met de eventuele adviezen ondergebracht in hoofdstuk 5. 
 
In hoofdstuk 6 wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK 
 
2.1 AANLEIDING VOORONDERZOEK 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het verrichten van het vooronderzoek moet antwoord worden 
verkregen op een aantal onderzoeksvragen. Als eerste stap in het vooronderzoek dient 
derhalve de aanleiding te worden vastgesteld.  
 
In de NEN 5725;2017 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 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. 
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2.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
 
TABEL 2.2.1: Afbakening onderzoeksgebied 

#1: Informatie opdrachtgever 
#2: Google Maps / AHN / Perceelloep / IDDS Projectenkaart 
 
 
  

Onderzoeksvraag 
 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 

Situering  Globale ligging: zie overzichtskaart 1.1 in bijlage 1.  
Begrenzing onderzoekslocatie: zie situatietekening 1.2 in bijlage 1.  

#1 / #2 

Adres Nabij Cruquius 

Postcode / Plaats 2181 HH Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

RD-coördinaten Omschrijving Globaal middelpunt onderzoekslocatie 

 X 100.948 

 Y 479.168 

Hoogte maaiveld Z Circa 1,1 m -NAP 

Kadastraal Gemeente Hillegom 

 Gemeentecode  HLG01 

 Sectie B 

 Nummer 6692 (gedeeltelijk) 

Oppervlaktes 
(m²) 

Totaal  Ca. 900 m2 

Bebouwd  - 

Verharding  - 

Belendingen Alle richtingen Rondom de locatie is sprake van braakliggend terrein en 
woningen met tuin. 

  

 
Afbeelding 2: Onderzoekslocatie en belendingen  
(bron: IDDS Projectenkaart) 

 

Afbakening VO 25 meter buiten onderzoekslocatie - 

Conclusie 
 

Afbakening voldoende 
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2.3 POTENTIËLE BRONNEN VAN BODEMVERONTREINIGING 
 
TABEL 2.3.1: Potentiële bronnen van bodemverontreiniging 

Onderzoeksvraag 
 

Is 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 de verdachte parameters? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 

Voormalig gebruik 
 

Uit historische bronnen is bekend dat de locatie nooit bebouwd is geweest en 
een agrarisch gebruik heeft gehad (grasland). Circa twee jaar geleden is op de 
locatie een sloot gedempt. Bij de omgevingsdienst is geen informatie bekend 
met betrekking tot de demping. Echter, gelet op de recentheid van de demping is 
vermoedelijke gebiedseigen grond gebruikt en wordt het dempingsmateriaal niet 
als potentiële bron van bodemverontreiniging aangemerkt. 
 

#1 / #2 

Potentiële 
bronnen 

Uit het voormalige gebruik zijn geen potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging bekend. 

 

Huidig gebruik 
 

In de huidige situatie is de locatie niet actief in gebruik  

Potentiële 
bronnen 

In de huidige situatie zijn geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging 
bekend. 

 

Toekomstig 
gebruik 

Op de locatie worden woningen gerealiseerd. - 

Conclusie 
 

Er is geen sprake van specifieke verdachte locaties en specifieke verdachte parameters.  
 

#1: Omgevingsdienst West-Holland; Omgevingsrapportage (opgenomen in bijlage 2)  
#2: Topotijdreis 
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2.4 BODEMKWALITEIT EN ASBEST 
 
TABEL 2.4.1: Bodemkwaliteit en asbest 

Onderzoeksvraag  
 

Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en 
welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 

Uitwerking  
 

Bronnen 

Asbest Ten noorden van de onderzoekslocatie was een paardenstal met een 
asbestdak aanwezig. In een onderzoek uit 2018 was op diverse locaties 
asbest in de grond aangetroffen (R001-1261443AGB-V02-kmi-NL, d.d. 02-03-
2018). Betreffende verontreiniging is nadien gesaneerd. 
 
Ten oosten van de onderzoekslocatie is in 2017 een verkennend 
asbestonderzoek uitgevoerd (1706K558/DBI/rap1, d.d. 18-08-2017). Hierbij 
was een gehalte asbest van 8,4 mg/kg aangetoond.  
 
Gelet op het aangetroffen asbest op naastgelegen percelen wordt de locatie 
als asbestverdacht aangemerkt.  

#1 / #2 

Bodemkwaliteit Bodemfunctieklasse  Wonen #3 

 Bodemkwaliteitszone  -  

 Ontgravingskaart  
boven- en ondergrond 

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) : 
Ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) : 

 

Conclusie 
 

Gelet op resultaten van onderzoeken op naastgelegen percelen wordt de bodem als asbestverdacht aangemerkt.  
Omgevingsdienst West-Holland heeft geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar. 
 

#1: Omgevingsdienst West-Holland; Omgevingsrapportage (opgenomen in bijlage 2) 
#2: Bodemarchieven IDDS 
#3: Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Hillegom 
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2.5 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
TABEL 2.5.1: Bodemopbouw en geohydrologie 

Onderzoeksvraag  
 

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? 
 

Uitwerking  
 

Bronnen 

Bodemopbouw (lokaal) 0,0 - 1,5 m-mv Zand #1 

 1,5 - 3,0 m-mv Veen  

Grondwater (lokaal) Grondwaterstand freatisch Circa 0,7 m-mv  

 Een eenduidige stromingsrichting van het grondwater is niet bekend. 
Verwacht wordt dat het grondwater vanaf de onderzoekslocatie richting 
de naastgelegen watergang zal stromen en derhalve westelijk gericht is. 
De stromingsrichting zal lokaal worden beïnvloed door objecten in de 
ondergrond.  

 Voor zover bekend wordt het grondwater op en in de nabijheid van de 
onderzoekslocatie niet beïnvloed door menselijk handelen (drainage, 
bemalingen, etc.). 

Geohydrologie 0,0 - 10,0 m-mv Deklaag 

 10,0 - 65,0 m-mv 1e en 2e watervoerend pakket  

 stromingsrichting 1e WVP oost/noord/zuid/west  

  inzijging  

Bodemvreemde lagen De reeds genoemde gedempte sloot.  

Conclusie 
 

Op de locatie wordt een zandige toplaag met daaronder veen verwacht. Mogelijk is ter plaatse van de voormalige 
sloot sprake van bodemvreemde lagen.  
 

#1: DINOloket / Archief IDDS 
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2.6 BEÏNVLOEDING 
 
TABEL 2.6.1: Beïnvloeding 

Onderzoeksvraag  
 

Is sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater? Zo ja, 
welke beïnvloeding en waar? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 
 

Beïnvloeding Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen beïnvloeding vanuit de 
omgeving verwacht. 

#1 

Conclusie 
 

Er is voor zover bekend geen sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit en/of de kwaliteit 
van het grondwater. 
 

#1: Bodemloket 
 
 
2.7 BODEMVERONTREINIGING 
 
TABEL 2.7.1: Bodemverontreiniging 

Onderzoeksvraag  
 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar 
bevindt deze zich? 
 

Uitwerking 
 

Bronnen 

Onderzoek ter plaatse van de locatie 

Verwachting o.b.v. 
eerder bodem-
onderzoek 

Er is geen informatie bekend. Voor zover bekend is er ter plaatse van de 
beoogde nieuwbouwlocatie tot op heden geen milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd.  

#1 / #2 

Onderzoek nabij de locatie 

Verwachting o.b.v. 
eerder bodem-
onderzoek 

Nabij de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De 
beschikbare onderzoeken zijn aangegeven in het bodemrapport van de 
Omgevingsdienst West-Holland, zie bijlage 2. Nabij de onderzoekslocatie zijn 
in de grond en het grondwater hooguit lichte verontreinigingen aangetoond.  

#1 / #2 

Conclusie 
 

Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken op nabijgelegen percelen worden in de grond en het grondwater geen 
noemenswaardige verontreinigingen verwacht. 
 

#1: Bodemloket / Omgevingsrapportage Omgevingsdienst West-Holland  
#2: Archief IDDS 
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2.8 TERREINVERKENNING 
 
De terreinverkenning heeft tot doel om te controleren of de gedocumenteerde informatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie ter plaatse en deze aan te vullen met relevante 
waarnemingen.  
 
De terreinverkenning is op 8 februari 2022 uitgevoerd. Op basis van de terreinverkenning blijkt 
geen sprake te zijn van aanvullende bijzonderheden en hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan ten opzichte van de reeds verkregen gegevens.  
 
Ter illustratie is in bijlage 2 een fotoreportage opgenomen. 
 
 
2.9 BEOORDELING 
 
Het vooronderzoek is beoordeeld op afwijkingen ten opzichte van de NEN 5725;2017. Indien er 
sprake is van afwijkingen zijn deze omschreven en is de reden van afwijking aangegeven. 
Beoordeeld is in hoeverre de afwijking gevolgen heeft op de betrouwbaarheid en in hoeverre er 
sprake is van beperkingen in relatie tot de onderzoeksvragen. Vervolgens is beoordeeld in 
hoeverre de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek, afdoende bekend is, of in hoeverre bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
In tabel 2.9.1 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 2.9.1: Beoordeling  

Onderzoeksvraag 
 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  
 

Beantwoording    

 Omschrijving Reden afwijking 

Afwijking Geen  - 

Gevolgen  
betrouwbaarheid   

- - 

Beperkingen in relatie tot 
de onderzoeksvragen 

- - 

Conclusie  
 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit is niet afdoende bekend. Er is geen informatie beschikbaar omtrent de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
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2.10 CONCLUSIE EN HYPOTHESESTELLING 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn conclusies getrokken over de 
verwachting van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezige verontreinigende 
stoffen.  
 
Op basis van de getrokken conclusie is een hypothese geformuleerd. De hypothese betreft voor 
elke (deel)locatie, in zowel het horizontale als het verticale vlak, de verwachting met betrekking 
tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij eventueel bodemonderzoek dient de 
hypothesestelling als basis voor de onderzoeksstrategieën uit de desbetreffende norm-
documenten. De hypothese en strategie zijn complementair aan elkaar. 
 
TABEL 2.10.1: Conclusie en hypothese 

Hypothese  
 

Algemeen  

Locatie  Gehele terrein 
 

Conclusie Er is geen informatie beschikbaar omtrent de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 
locatie. Op basis van de resultaten van het milieuhygiënisch vooronderzoek worden in de bodem 
geen noemenswaardige verontreinigingen verwacht. 
 

Hypothese Onverdacht  
 
Als aandachtsparameters worden aangemerkt: 
Grond: asbest 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. De onderzoeksstrategie is aangegeven in 
tabel 3.1.1. 
 
TABEL 3.1.1: Onderzoeksstrategie 

 
 
3.2 UITVOERING VELDONDERZOEK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op situatietekening 1.2 die in bijlage 1 is opgenomen.  
 
TABEL 3.2.1: Samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  8 februari 2022 – monstername grond 
15 februari 2022 – monstername grondwater 

 

Uitvoerende partij IDDS VeldXpert (Imre Dijkstra en Jacques Poelman)  

BRL SIKB / protocol 
 

BRL SIKB 2000  
Protocol 2001, 2002 

 

Onderzoekaspect Meetpunten Codering  Bijzonderheden 

 Type  Diepte 
[m-mv] 

Aantal    

Gehele terrein Boring  1,0-1,5  1 04, 05, 06 - 

  2,0 1 02, 03  

 Peilbuis 3,0 1 01  

 
Uitvoeringswijze 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het procescertificaat 
en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot het 
veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie, gebaseerd op 
de boorstaten, wordt als volgt omschreven: 
 

- De grond bestaat tot circa 1,5 m-mv uit zand. Hieronder is tot de maximaal geboorde 
dieptes van 3,0 m-mv veen aangetroffen. 

 
  

Locatie Onderzoeksstrategie 
 

Gehele terrein NEN 5740;2009+A1;2016; Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.  
 

Opmerking  Enkele diepe boringen worden ter plaatse van de gedempte sloot geplaatst. Dit ter 
verificatie van het vermoeden dat de sloot met gebiedseigen grond is gedempt.  
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Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden (excl. asbest) 
Het opgeboorde en vrijgegraven bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op 
het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en 
gradatie van voorkomen. Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen 
aan de geur herkend worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de 
veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd 
worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 3. Op basis van de 
boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
 

- In de grond is sprake van bijmengingen met bodemvreemde materialen. Het betreft met 
name zwakke bijmengingen met baksteen, metselpuin afval en glas; 

- Ter plaatse van boring 03 zijn op het traject 0,7 á 1,0 m-mv resten slib aangetroffen. In 
de bovenliggende laag is geen afwijkende bodemopbouw aangetroffen in vergelijking 
met de overige boringen. Vermoedelijk is de sloot met gebiedseigen grond gedempt.  

 
Grondwater 
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de actuele grondwaterstand 
opgenomen ten opzichte van het maaiveld. Van het bemonsterde grondwater is in het veld de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
gemeten. Het bemonsterde grondwater is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen die 
kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
 
In de navolgende tabel zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde metingen en verrichtte 
waarnemingen. 
 
TABEL 3.2.2: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis Filterstelling Grondwater-
stand 

pH  EC Troebel-
heid 

Monster- 
name 

Zintuiglijke afwijkingen / 
overige bijzonderheden 

 [m-mv] [m-mv] [–] [S/cm] [NTU] d.d.  

01 2,0 – 3,0 0,73 7,0 728 2,86 15-02-2022 Geen bijzonderheden 

 
Op basis van de veldwaarnemingen en metingen blijkt het navolgende:  
 

- Aan het bemonsterde grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen 
duiden op een eventuele bodemverontreiniging; 

- De gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen duiden 
niet op een eventuele verontreiniging van het grondwater.  
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3.3 UITVOERING LABORATORIUMONDERZOEK  
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 4 
zijn opgenomen. 
 
Analysestrategie 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is, voor het verkrijgen van een representatief beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden met de bodemopbouw en 
eventuele zintuiglijk waargenomen afwijkingen. Voor het verkrijgen van een ruimtedekkend 
beeld is eveneens rekening gehouden met de situering van de boringen. In tabel 3.4.1 is een 
overzicht gegeven van de monsters, waar van toepassing de monstersamenstelling, de 
monstertrajecten en de uitgevoerde analyses.  
 
Samenstelling analysepakketten  
In het standaardpakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Ten behoeve van de toetsing van de analyseresultaten zijn van alle grondmonsters de 
percentages lutum en/of organische stof bepaald.   
 
In het standaardpakket voor grondwater zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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3.4 TOETSINGSKADER 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 4 zijn opgenomen. De analyseresultaten zijn, waar van toepassing, getoetst middels de 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
In tabel 3.4.1 zijn de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen alsmede 
de resultaten van de uitgevoerde toetsingen.  
 
<AW / <S niet verontreinigd: het gehalte / de concentratie is lager dan of gelijk aan de 

achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater), dan wel de 
rapportagegrens; 

>AW / >S licht verontreinigd: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht 
verontreinigd; 

>T matig verontreinigd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of 
gelijk aan de interventiewaarde; 

>I sterk verontreinigd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
 
TABEL 3.4.1: Overzicht monsters, monstersamenstelling, analyses en toetsingsresultaten  

Monstercodes, deelmonsters en 
bodemlagen 
(bodemlagen in m-mv) 

Matrix en eventuele 
bijzonderheden 

Analyse Toetsingsresultaten  

   Wbb (index) 

   > AW / > S 
(licht verhoogd) 

> T  
(matig verhoogd) 

> I  
(sterk verhoogd) 

Bovengrond  
 

     

MM01 01 (0, - 0,50), 03 (0,00 - 0,50), 
05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50) 

Zand, sporen baksteen, 
metselpuin, afval 

#1 - - - 

Ondergrond 
 

     

MM02 02 (0,60 - 0,80),  
03 (0,70 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00) 

Zand, sporen baksteen en 
metselpuin, resten slib, brokken 
glas 

#1 - - - 

Grondwater  
 

     

Peilbuis 01 (200-300) Grondwater  #2 Barium (0,03) - - 
   Blanco : Niet geanalyseerd / onderzocht / getoetst 
   #1 : Standaardpakket grond 
   #2 : Standaard pakket grondwater 
   > AW : > Achtergrondwaarde 
   > I : > Interventiewaarde 
   Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
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3.5 INTERPRETATIE 
 
Boven- en ondergrond  
De grond bestaat tot circa 1,5 m-mv uit zand. Hieronder is tot de maximaal geboorde diepte van 
3,0 m-mv veen aangetroffen. In de grond is sprake van bijmengingen met bodemvreemde 
materialen. Het betreft met name zwakke bijmengingen met baksteen, metselpuin, afval en 
glas. Ter plaatse van boring 03 zijn op het traject 0,7 á 1,0 m-mv resten slib aangetroffen. In de 
bovenliggende laag is geen afwijkende bodemopbouw aangetroffen in vergelijking met de 
overige boringen. Vermoedelijk is de sloot met gebiedseigen grond gedempt. 
 
Op basis van de analyse- en toetsingsresultaten blijkt de boven- en ondergrond niet 
verontreinigd te zijn met de onderzochte parameters. 
 
Grondwater  
Aan het bemonsterde grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op 
een eventuele bodemverontreiniging. De gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch 
geleidingsvermogen duiden niet op een eventuele verontreiniging van het grondwater. 
 
In het grondwater overschrijdt de concentratie barium de desbetreffende streefwaarde. De 
concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
streefwaarden. Opgemerkt wordt dat barium van nature in licht verhoogde concentraties kan 
voorkomen in het grondwater.  
 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 
afdoende mate vastgelegd. De grond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters en 
het grondwater is hooguit licht verontreinigd met barium. De onderzoeksresultaten geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. 
 
 
3.6 TOETSING HYPOTHESE 
 
De op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese is 
getoetst aan de resultaten van het verkennend bodemonderzoek. De toetsing van de hypothese 
is in onderstaande tabel opgenomen. Indien van toepassing is, bij een (gedeeltelijk) onjuiste 
hypothese de invloed op representativiteit van het onderzoek in relatie met de gevolgde 
onderzoeksstrategie aangegeven.   
 
TABEL 3.6.1: Hypothese en onderzoeksstrategie 

Algemeen  
 

Hypothese Onverdacht  
 

Toetsing  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese: 
 
Verworpen (formeel) 
 

 Reden: het grondwater is licht verontreinigd. 
 

Representativiteit Onzes inziens heeft de toegepaste onderzoeksstrategie geen invloed gehad op de 
representativiteit van het onderzoek. 
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4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
 
 
4.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van asbest is de norm NEN 5707+C2;2017 gehanteerd.  
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. Voor het onderhavige onderzoek is de  
onderzoeksstrategie voor een verkennend onderzoek asbest op diffuus belaste locaties met 
een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van de monsterneming gehanteerd. 
 
Het onderzoek richt zich op de verdachte bodemlaag. Voor de onderzoekslocatie is, op basis 
van het vooronderzoek, de bodemlaag vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv als 
verdachte bodemlaag aangemerkt. 
 
 
4.2 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 
Controle voorwaarden maaiveldinspectie 
De locatie is begroeid met hoog gras waardoor niet kan worden voldaan aan de voorwaarden 
voor een maaiveldinspectie. Derhalve wordt de hele locatie als verdacht beschouwd. 
 
 
4.3 VISUELE INSPECTIE GROND 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in tabel 4.3.1. De posities van de genoemde meetpunten zijn weergegeven op de 
situatietekening, welke is opgenomen in bijlage 1.  
 
TABEL 4.3.1: Samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  24 februari 2022 

Uitvoerende partij IDDS VeldXpert (Jeroen Verkade) 

Beoordelingsrichtlijn  
Protocol  

BRL SIKB 2000  
Protocol 2018   

Onderzoeksaspect Meetpunten  

 Type# Aantal Codering 

Gehele locatie 
 

Inspectiegat  
 

5 101, 102, 103, 104, 106 

Inspectiegat met boring 1 105 
#: afmeting inspectiegat: minimaal: 30 cm x 30 cm x 50 cm–mv  
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door IDDS VeldXpert. Het onderzoek van de grond is 
uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000, protocol 2018. Het procescertificaat en de 
hierbij behorende keurmerken zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot het 
veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever. Tijdens het 
veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. 
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Inspectie grove fractie 
Bij de inspectie van de grove fractie is de vrijgegraven grond uit de inspectiegaten 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (grove fractie). Hierbij is de 
vrijgegraven grond gezeefd of uitgeharkt. Indien aanwezig is het asbestverdachte materiaal 
bemonsterd. Op basis van de inspectie van de grove fractie blijkt het navolgende: 
 

- In het vrijgegraven en geïnspecteerde materiaal zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.  

 
 
Monstername fijne fractie  
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn meerdere mengmonsters samengesteld. 
Bij het samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met de verschillende 
grondsoorten, de bijmengingen (gradaties en samenstelling) en het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. De navolgende mengmonsters zijn samengesteld: 
 
TABEL 4.3.2: Overzicht samengestelde (grond)mengmonsters 
Monstercode 
 

(deel)monsters en traject 
(m-mv) 

Bodemtype en bijzonderheden Opmerkingen / 
bijzonderheden 

ASB-MM01 101 (0,00 - 0,50) 
102 (0,00 - 0,50) 
103 (0,00 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,50) 
106 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak baksteen- en 
metselpuinhoudend, resten beton en 
aardewerk 

- 

 
 
4.4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek is het monster overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op het analysecertificaat, welke in bijlage 
4.3 is opgenomen. In het laboratorium is, op het voornoemde monster, de volgende bepaling 
uitgevoerd: 
 

- grondmonster: asbest grond NEN 5898 <17,5kg 
 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn weergegeven op het analysecertificaat. In 
tabel 4.4.1 zijn de resultaten beknopt weergegeven. 
 
TABEL 4.4.1: Overzicht resultaten laboratoriumonderzoek 
Monstercode 
 

(deel)monsters en 
traject (m-mv) 

Bodemtype en 
bijzonderheden 

Opmerking Totale gewogen 
gehalte asbest 

ASB-MM01 101 (0,00 - 0,50) 
102 (0,00 - 0,50) 
103 (0,00 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,50) 
106 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak baksteen- en 
metselpuinhoudend, resten 
beton en aardewerk 

Fijne fractie <0,4 mg/kg ds 

# De serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties. 
 
Bespreking onderzoeksresultaten 
De interventiewaarde voor asbest in grond is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (de serpentijn-
asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties). Indien de interventie- 
waarde wordt overschreden is ongeacht het bodemvolume sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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Het resultaat van het milieukundig onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 
van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader 
onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend 
onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het 
verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  
 
Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 
aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een 
nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is 
hiervoor bepalend. 
 
De conclusie dat op een locatie geen asbest is aangetoond, kan pas worden getrokken 
wanneer visueel geen asbesthoudend materiaal wordt waargenomen én bij de analyse van 
grondmonsters geen analytisch aantoonbaar gehalte aan asbest wordt gevonden. 
 
Resultaat 
In de grond is visueels en analytisch geen asbest aangetoond. Het aangetoonde gehalte is 
lager dan 0,5 x interventiewaarde (50 mg/kg ds). Aangezien het asbestgehalte kleiner is dan de 
helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader 
onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. Er is derhalve geen 
noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
5.1 CONCLUSIES 
 
In opdracht van Rho Adviseurs B.V. is door IDDS een milieuhygiënisch vooronderzoek en een 
verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat 
bekend als Vossepolder te Hillegom. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).  
 
Het doel van het onderzoek is meerledig, te weten: 
 

- Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond en 
grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

- Het bepalen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem 
aanwezig is.  

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies gesteld: 
 

- De grond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 
- Het grondwater is hooguit licht verontreinigd met barium; 
- Visueel en analytisch is geen asbest aangetoond. 

 
Wet bodembescherming 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende streefwaarde (grondwater) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen ten aanzien van het voorgenomen realisatie van woningen en het hierop volgende 
gebruik worden op basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet 
voorzien. 
 
 
5.2 AANBEVELINGEN 
 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag om na te 
gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en bovengenoemde conclusies ten 
behoeve van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de daaruit volgende aanvraag van 
een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
Het bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat 
plaatselijk sprake kan zijn van een afwijkende bodemopbouw. Indien op de locatie 
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd wordt derhalve aanbevolen om alert te blijven op 
plaatselijke afwijkingen in de bodem die kunnen wijzen op een eventuele bodemverontreiniging.  
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6. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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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: Weerlaan 60A te Hillegom

Locatie
Adres Weerlaan Hillegom

Locatiecode AA053401174

Locatienaam Weerlaan 60A te Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB voldoende gesaneerd Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten
Meldingsformulier BUS
evaluatieverslag

Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en
>= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

IDDS Verkennend en
waterbodemonderzoek
gebied Treslong-Oost
te Hillegom

2018122091
DIV
MDWH

06-05-2005 Nader onderzoek

Verkennend +
aanvullend
bodemonderzoek Oude
Weerlaan 60 te
Hillegom

IDDS
Milieu

2015096830

05-02-2018 Nader onderzoek

Tauw Nader
bodemonderzoek
asbest Weerlaan 60a te
Hillegom (paardenbak
binnen)

Tauw
bv

2018122088

02-03-2018 Nader onderzoek
act. en VO NO asbest
Vossepolder Hillegom

Tauw
bv

2018057445
DIV
MDWH

Asbest boven
interventiewaarde, geval
van ernstige
bodemverontreiniging. In
westelijk deel in de
bovengrond PAK, min. olie
> I geval van ernstige
bodemverontreiniging met
PAK en minerale olie. Ook
enkele kleinere spots met
PAK/minerale olie
aanwezig. Verder in de
bovengrond Hg, Pb, Zn, ni,
Co, PAK, PCB, min. olie >
AW En in de ondergrond
Hg, Pb > AW In grondwater
Ba, naftaleen > S
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23-07-2018
Meldingsformulier
BUS
saneringsplan

BUS-melding compleet
met rapporten inzake
Weerlaan 60a te
Hillegom

Tauw
bv

2018122085
DIV
MDWH

03-12-2019
Meldingsformulier
BUS
evaluatieverslag

Weerlaan 60A te
Hillegom

Tauw
bv

2019246171 odwh

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

afgebroken gebouw (asbest
verdacht)

9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Onbekend Nee Onbekend

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I
Op basis van asbest een ernstig geval. Op basis van minerale olie en pak is het geen
ernstig geval.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

16-08-2018 BUS-melding correct aangeleverd 2018130765 Definitief

02-07-2020 beschikking BUS saneringsevaluatie D2020-085765 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Geen Nazorg

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

29-11-2019 Voll. verw., aanvulgrond BGW Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Locatie
Adres Oude Weerlaan 60 2181HZ Hillegom

Locatiecode AA053401183

Locatienaam Oude Weerlaan 60 (Vossepolder) Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

05-02-2018
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Nader
bodemonderzoek
naar asbest
Weerlaan 60 A
Paardenbak (binnen)

Tauw 2018174755
DIV
MDWH

Ter plaatse van RE 1 en RE 2 is
asbest aanwezig.

02-03-2018
avr
(aanvullend
rapport)

Bodemonderzoek
Vossepolder te
Hillegom

Tauw 2018174754
DIV
MDWH

Bovengrond:zware metalen, PCB,
PAK en minerale olie > AW en
verschillende spots met
interventiewaarde
overschrijdingen in PAK en/of
minerale olie en één spot met
asbest Grondwater: barium en
naftaleen >AW Ondergrond: niet
onderzocht

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
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vossepolder

Locatie
Adres Weerlaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400384

Locatienaam Vossepolder

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409334

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

07-06-2004
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Vossepolder IDDS 2015063674
DIV
MDWH

weiland: bg licht verontr. met cu, pb, hg,
pak en mo, eox is verhoogd; og licht
verontr. met pak, eox is verhoogd; gw licht
verontr. met as en xyl. dammetjes: alleen
eox is verhoogd. driehoek bij de manege:
bg > i met pak en mo

04-09-2006
ASB - asbest
onderzoek
NEN 5707

Vossepolder Tauw 2015063674
DIV
MDWH

in grond van het weiland is geen asbest
gevonden, in de puindammen is wel
asbest aangetroffen maar <dan i waarden,
Puinhoudende terreindeel aan de
zuid-westzijde is niet onderzocht

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888
Niet van
toepassing

Per
definitie

>I Nee Nee

ophooglaag (niet
gespecificeerd)

9999 8888
Niet van
toepassing

Per
definitie

>S Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Omvang niet bepaald

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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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.
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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).

 

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.
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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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Boring: 01
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, sporen

metselpuin, sporen afval, donker

grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, neutraal olijfgrijs,

Edelmanboor
150

Veen, matig plantenresten houdend,

donker bruinroest, Veenboor

300

X: 1,000000

Boring: 02

Y: 479139,86

Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, sterk plantenresten

houdend, brokken klei, zwak

roesthoudend, resten schelpen,

donker grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

baksteen, neutraal olijfgrijs,

Edelmanboor
80

Veen, sterk plantenresten houdend,

donker bruinroest, Edelmanboor100

Veen, sterk plantenresten houdend,

donker bruinroest, Guts

200

Boring: 03
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, resten

wortels, donker grijsbruin,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, resten slib, donker

bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd

bruin en grijs zand100

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker

bruingrijs, Guts, Langs object

geramd met guts op 1,7

200

X: 1,000000

Boring: 04

Y: 479166,55

Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, resten grind, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend, resten

schelpen, sporen grind, donker

bruingrijs, Edelmanboor100
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Boring: 05
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen baksteen, sporen

grind, resten wortels, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen metselpuin, sporen

baksteen, brokken glas, zwak

wortelhoudend, donker grijsbruin,

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

schelpen, neutraal bruingrijs, Guts

150

Boring: 06
Datum: 8-2-2022
Boormeester: Imre Dijkstra

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, spikkels metselpuin, resten

baksteen, resten wortels, donker

grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend,

resten schelpen, donker bruingrijs,

Edelmanboor

110

Boring: 101
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten aardewerk, zwak

baksteenhoudend, zwak

grindhoudend, resten metselpuin,

geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep
50

Boring: 102
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

humeus, matig riethoudend, matig

wortelhoudend, zwak veenhoudend,

geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep

50
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Boring: 103
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak riethoudend, resten

asfalt, resten baksteen, resten

aardewerk, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep

50

Boring: 104
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, matig kleihoudend, resten

baksteen, geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin, Schep

50

Boring: 105
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

100

150

200

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindhoudend, zwak

baksteenhoudend, resten beton, zwak

metselpuinhoudend, resten

aardewerk, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Schep
50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten metselpuin, resten

baksteen, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

neutraalbruin, Edelmanboor
110

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, laagjes veen, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak veenhoudend, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 106
Datum: 24-2-2022
Boormeester: Jeroen verkade

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten beton, resten

baksteen, resten grind, resten

metselpuin, resten hout, geen

olie-water reactie, neutraalbruin,

Schep
50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer P. van den Berg
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A2243-Vossepolder
Ons kenmerk : Project 1309843
Validatieref. : 1309843_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 februari 2022

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht) % 77,9 77,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,8 5,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,6 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 22
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,7 13
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 20 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 5
S zink (Zn) mg/kg ds 31 27

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,16 0,09
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,11 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,07 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,80 0,44

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

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Uw Monsterreferenties
7056897 = MM01 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
7056898 = MM02 02 (60-80) 03 (70-100) 05 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2022 08/02/2022
Ontvangstdatum opdracht : 09/02/2022 09/02/2022
Startdatum : 09/02/2022 09/02/2022
Monstercode : 7056897 7056898
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7056897
Uw project
omschrijving

: A2243-Vossepolder

Uw referentie : MM01 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7056898
Uw project
omschrijving

: A2243-Vossepolder

Uw referentie : MM02 02 (60-80) 03 (70-100) 05 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7056897 MM01 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 06 0-0.5 4043319AA
05 0-0.5 3996696AA
01 0-0.5 3996974AA
03 0-0.5 3997750AA

7056898 MM02 02 (60-80) 03 (70-100) 05 (50-100) 02 0.6-0.8 4042729AA
03 0.7-1 3998328AA
05 0.5-1 4043306AA

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1309843
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WMTG-CMRY-ZGSF-YUGL Ref.: 1309843_certificaat_v1



 

BIJLAGE 4.2 

Certificaat grondwater 
  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw S. Wielemaker
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A2243-Vossepolder
Ons kenmerk : Project 1312599
Validatieref. : 1312599_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HQDK-IRMY-XFXE-NHZR
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 18 februari 2022

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 69
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Uw Monsterreferenties
7065288 = 01-1-1 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/02/2022
Ontvangstdatum opdracht : 15/02/2022
Startdatum : 15/02/2022
Monstercode : 7065288
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7065288
Uw project
omschrijving

: A2243-Vossepolder

Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 01-1-1 01 (200-300)
Monstercode : 7065288

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
cis-1,2-dichlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
dichloormethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
ethylbenzeen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
monochlooretheen
(vinylchloride):

- Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

naftaleen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
o-xyleen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
styreen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tetrachlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tetrachloormethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tolueen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
trans-1,2-dichlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
tribroommethaan
(bromoform):

- Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

trichlooretheen: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
trichloormethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
xyleen (som m+p): - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1-dichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1-dichloorpropaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1,1-trichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,1,2-trichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,2-dichloorethaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
1,2-dichloorpropaan: - Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Bijlage 1 van 3

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7065288 01-1-1 01 (200-300) 01 2-3 0425310YA
01 2-3 0359750MM

Bijlage 2 van 3

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 3 van 3

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

Projectcode : 1312599
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQDK-IRMY-XFXE-NHZR Ref.: 1312599_certificaat_v1



 

BIJLAGE 4.3 

Certificaat asbest 

  



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer P. van den Berg
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : A2243-Vossepolder
Ons kenmerk : Project 1317649
Validatieref. : 1317649_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SAUT-XSSN-QSPC-QVPF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 maart 2022

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Monstercode : 7079793
Uw referentie : ASB-MM01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/02/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.O.
Analysedatum : 02-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17180 g
Droge massa aangeleverde monster : 11751 g
Percentage droogrest : 68,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9779,4 84,1 13,1 0,13 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 375,7 3,2 85,3 22,70 0 0,0

1-2 mm 543,6 4,7 211,4 38,89 0 0,0

2-4 mm 288,2 2,5 288,2 100,00 0 0,0

4-8 mm 253,6 2,2 253,6 100,00 0 0,0

8-20 mm 387,5 3,3 387,5 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 11628,0 100,0 1239,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

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

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1317649
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SAUT-XSSN-QSPC-QVPF Ref.: 1317649_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Projectcode : 1317649
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: SAUT-XSSN-QSPC-QVPF Ref.: 1317649_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7079793 ASB-MM01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104
(0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)

101 0-0.5 1711015MG
105 0-0.5 1711015MG
106 0-0.5 1711015MG
102 0-0.5 1711015MG
104 0-0.5 1711015MG
103 0-0.5 1711015MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1317649
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: SAUT-XSSN-QSPC-QVPF Ref.: 1317649_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Projectcode : 1317649
Uw project omschrijving : A2243-Vossepolder
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: SAUT-XSSN-QSPC-QVPF Ref.: 1317649_certificaat_v1



 

BIJLAGE 5.1 

Toetsingstabellen grond 
  



 
 

Projectcode: A2243 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  spikkels metselpuin, resten 
baksteen, resten wortels, sporen 
baksteen, sporen grind, sporen 
metselpuin, sporen afval 

sporen baksteen, sporen 
metselpuin, brokken glas, zwak 
wortelhoudend, resten schelpen, 
resten slib 

Certificaatcode   1309843 1309843 

Boring(en)   01, 03, 05, 06 02, 03, 05 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 4,80 5,40 

Lutum % ds 2,60 1,40 

Datum van toetsing  11-2-2022 11-2-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

OVERIG    

Droge stof %  77,9 77,9 (6)  77,2 77,2 (6) 

Lutum %  2,6   1,4  

Organische stof (humus) %  4,8   5,4  

    

METALEN    

Barium  mg/kg ds  23 83 (6)  22 85 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,21 -0,03  <0,20 <0,21 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,9 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper  mg/kg ds  7,7 14,3 -0,17  13 24 -0,11 

Kwik  mg/kg ds  0,07 0,10 -0  0,06 0,08 -0 

Lood  mg/kg ds  20 30 -0,04  18 27 -0,05 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  6 17 -0,28  5 15 -0,31 

Zink  mg/kg ds  31 67 -0,13  27 59 -0,14 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,05 0,05 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  0,09 0,09 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11  0,06 0,06 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,09 0,09  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,80 0,81 -0,02  0,44 0,45 -0,03 

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,010 -0,01   <0,0091 -0,01 

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <51 -0,03  <35 <45 -0,03 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: A2243 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 2: 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 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 

BIJLAGE 5.2 

Toetsingstabellen grondwater 



 
 

Projectcode: A2243 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 
Datum bemonstering  15-2-2022 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  18-2-2022 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1   
Monstermelding 2   
Monstermelding 3   
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
Barium  µg/l  69 69 0,03 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 
Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 
Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 
   
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: A2243 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
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 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 2: 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 
   
VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Stek-wonen is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de 
locatie Vossepolder te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling en bijbehorende 
aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag 
(activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 

- Regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2). 
- Huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3). 
- Historische informatie (paragraaf 2.4). 

 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 24 en 25 geraadpleegd. Deze is uitgegeven door 
het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale geohydrologische 
opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. 
 

TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw 

Pakket Ligging (m t.o.v. NAP) Lithologie 

Holocene afzettingen circa 0 – 10 complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van 
zandige, klieiige en organogene afzettingen 

Formatie van Boxtel  circa 10 - 15 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Formatie van Kreftenheye circa 15 - 25 zandige eenheid (fijn tot en met grof zand), grind en/of 
schelpen 

Gestuwde afzettingen circa 25 - 55 gestuwde eenheid, bestaande uit een afwisseling van 
zandige en kleiige afzettingen 
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2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de situatietekening van bijlage 
1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 

TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Vossepolder (Schellinkhout)  

Postcode en plaats 2181 Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gegevens sectie B, nummers 5026,  6322 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 101.041 Y: 479.206 

Oppervlakte in m2 circa 5.000 m² 

Huidige gebruik braak 

Maaiveldtype onverhard 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 20 april 2017 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. De locatie bestaat momenteel 
grotendeels uit braakliggend terrein (voormalig weiland) en naastgelegen bedrijfsruimte met 
paardenwei en watergang (manage Hillegom). De bedrijfsruimte bestaat uit paardenstallen 
waarbij de verharding bestaat uit beton. Ter plaatse van de naastgelegen paardenwei is een 
betonverharding aanwezig op circa 0,4 m-mv. In de toekomst is men voornemens om het 
plangebied te herontwikkelen. Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan 
hieronder beknopt omschreven:  
 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 

- Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 
ophogingen in het maaiveld waargenomen. 

- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen huidige (bodem)bedreigende 
activiteiten waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen 
veroorzaken. 

- Op de locatie is tot voor kort een voorbelasting aanwezig geweest, welke recent is 
verwijderd. 

- Het plangebied maakt deel uit van project ‘‘Vossepolder’’, waarbij het plangebied 
gefaseerd in ontwikkeling wordt gebracht. Een deel is al gerealiseerd.  

 

Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 18 april 2017 is de Omgevingsdienst West-Holland geraadpleegd inzake het historische 
gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de 
verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit het 
historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 

- De onderzoekslocatie kent een huidig gebruik als grotendeels weiland en bedrijfsruimte 
(manege). 

- Voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein. 
- De locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het 

voorkomen van asbest. 
- De naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van wonen met tuin, 

braakliggend en/of in gebruik ten behoeve van agrarische percelen.  
- Vanwege het voormalige agrarische gebruik is de bovengrond mogelijk verdacht op het 

voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn drie luchtfoto’s bestudeerd. De foto's zijn gemaakt in 1957, 1971 en 1986. 
Op basis van de luchtfoto’s is bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie naar alle 
waarschijnlijkheid een tweetal slootdempingen heeft plaatsgevonden, vermoedelijk met 
gebiedseigen grond gezien de aard van de locatie. Op de foto’s zijn verder geen 
bijzonderheden waargenomen die mogelijk een (bodem)verontreiniging hebben kunnen 
veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 

- Verkennend bodemonderzoek door DHV (rapport kenmerk: K2056-76-001, d.d. 9 
september 1996). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 04025284/AJ/rap1, d.d. 7 
juni 2004). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 04126139/AJ/rap1, d.d. 6 
mei 2005). 

- Asbestonderzoek door Tauw (rapport kenmerk: R001-4469794MGK-bom-V01, d.d. 4 
september 2006). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk: 1001B710/PDI/rap1, d.d. 
12 maart 2010). 

- Verkennend bodemonderzoek door IDDS (rapport kenmerk 1610J751/DBI/rap1/2/3, 
d.d. 10 en 11 januari 2017).  

 
Tijdens het onderzoek van IDDS met kenmerk 04025284/AJ/rap1, d.d. 7 juni 2004 is de 
Vossepolder volledig onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat in één grondmonster sterke 
gehalten PAK en minerale olie aanwezig zijn. Het betreffende grondmonster is gelegen ten 
westen van de manege. Dit ligt op een dermate afstand van onderhavige locatie dat de 
verwachting is dat dit geen invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 
De gehalten zware metalen, PAK, EOX en minerale olie worden in de grond hooguit licht 
verhoogd aangetoond. In het grondwater overschrijden de concentraties arseen, chroom en 
xylenen de betreffende streefwaarden. Uit de overige genoemde onderzoeken zijn hooguit 
lichte verontreinigingen aangetoond. 
 

Bodemkwaliteitskaart  
Gemeente Hillegom beschikt over een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in gebied met de bodemfunctie Wonen. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, het voormalige gebruik (agrarisch) verdacht is op het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen (OCB’s) in de bovengrond. Daarnaast zijn in voorgaande onderzoeken 
lichte verontreinigingen aangetroffen en zijn er op de locatie mogelijk gedempte sloten 
aanwezig.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt bij het bepalen van de boorlocaties 
rekening gehouden met de ligging van de gedempte sloten. Indien tijdens de 
veldwerkzaamheden verdachte lagen aangetroffen worden, wordt hierbij rekening gehouden 
tijdens de samenstelling van de analysemonsters. In tabel 2 is de gevolgde onderzoeksstrategie 
aangegeven. 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte 

algemene 
bodemkwaliteit 

OCB’s 
zware metalen, PAK 
en minerale olie 

0 – 0,5 
0 – 2,0 

onverdacht* NEN 5740 : 
ONV 

circa 5.000 m² 

 
*: de kritische parameters zijn opgenomen in het standaard NEN-pakket voor grond. Daarnaast 
wordt de bovengrond aanvullend geanalyseerd op de kritische parameter OCB’s 
(bestrijdingsmiddelen). Derhalve wordt de strategie onverdacht als zijnde voldoende geacht om 
een goed beeld te verkrijgen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
 
In verband met een aangetroffen matige verhoging in een mengmonster van de bovengrond, is 
een uitsplitsing uitgevoerd, waarbij de monsters uit het mengmonster separaat zijn onderzocht 
op de verhoogd aangetoonde parameter. Zodoende wordt een beeld verkregen van de aard en 
plaats van voorkomen van de verhoogd aangetoonde parameter. Resultaten na uitsplitsing 
worden als meest representatief gezien. 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 20 april 2017 uitgevoerd. Op 28 april 2017 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 3. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,5 met peilbuis 
3 x 2,0 

11 x 0,5 

01 
02, 03, 04 

05, 06, 07, 08, 09, 10,  
11, 12, 13, 14, 15 

 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001 en 2002. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 2,5 m-mv 
voornamelijk uit zand. Plaatselijk komt een veenlaag voor. Een gedetailleerde beschrijving van 
de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is 
weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven waaraan 
mogelijk een bodemverontreiniging gerelateerd kan worden.  
 
Plaatselijk is een sliblaag waargenomen welke duidt op een gedempte watergang. Plaatselijk 
zijn baksteen en grind waargenomen welke als niet asbestverdacht worden beschouwd. Op het 
maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte of olie 
gerelateerde materialen waargenomen.  
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

01 0,00 – 0,50 
0,50 – 1,20 

uiterst fijn zand 
uiterst fijn zand 

sporen baksteen 
sporen baksteen, sporen slib 

02 0,00 – 0,90 uiterst fijn zand zwak baksteenhoudend 

03 0,00 – 0,70 
0,70 – 1,20 

uiterst fijn zand 
uiterst fijn zand 

sporen baksteen 
resten slib 

04 0,00 – 0,50 
0,50 – 1,00 

uiterst fijn zand 
uiterst fijn zand 

sporen baksteen 
zwak baksteenhoudend, resten plastic 

05 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

06 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

07 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

12 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

13 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

14 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

15 0,00 – 0,50  uiterst fijn zand zwak grindig 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen 

pH EC [S/cm] Troebelheid (NTU) Belucht 

01 1,50 – 2,50 0,72 6,61 2070 9 nee 

 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 0,72 m-mv. De gemeten zuurgraad (pH), het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) van het grondwater vertonen geen 
afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. De 
bovengrondmonsters zijn aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB’s). Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Naar aanleiding van de aangetroffen matige overschrijding met zink in MM03, is desbetreffend 
mengmonsters uitgesplitst en zijn de deelmonsters vervolgens separaat geanalyseerd op de 
verhoogd aangetroffen parameter.  
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
- VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens. 
* Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd. 
** Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd. 
*** Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
  



 

Vossepolder te Hillegom: 1703K276/JHA/rap1    12/15 

In tabel 6 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK  PCB Olie OCB’s 

MM01 4,4 3,5 - - - 0,32* - - - - - - - - 

MM02 3,1 3,0 - - - - - - - - - - 219* -/- 

MM03 12 2,0 - - - 0,74* 264* - - 469** - - - - 

-/- niet geanalyseerd 

- geen overschrijding 

* overschrijding achtergrondwaarde 

** overschrijding tussenwaarde 

*** overschrijding interventiewaarde 

MM01: 01 (0-50) + 02 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-50): uiterst fijn zand, sporen - zwak baksteenhoudend 
MM02: 01 (50-100) + 03 (70-120) + 04 (50-100): uiterst fijn zand, sporen baksteen - zwak baksteenhoudend, resten slib 
MM03: 05 (0-50) + 07 (0-50) + 12 (0-50) + 15 (0-50): uiterst fijn zand, zwak grindig 

 
Uitsplitsing 
Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreiniging met zink in MM03, is desbetreffend 
mengmonster uitgesplitst en zijn de deelmonsters vervolgens separaat geanalyseerd op de 
verhoogd aangetroffen parameter. De analyseresultaten van de uitsplitsing van de 
grondmonsters zijn weergegeven in tabel 7. 
 
TABEL 7: Resultaten uitsplitsing grondmonsters chemisch onderzoek (GSSD) 
 

Meng 
monster 

Deel 
monster 

Boring Humus 
[%] 

Lutum  
[%] 

Zn 

MM03 B05 05 3,8 1,4 - 

B07 07 9,6 1,0 - 

B12 12 12 1,0 - 

B15 15 6,8 3,0 - 

- geen overschrijding 

* overschrijding achtergrondwaarde 

** overschrijding tussenwaarde 

*** overschrijding interventiewaarde 

 
De matige overschrijding met zink in MM03 wordt na de uitsplitsing niet teruggevonden in de 
separaat geanalyseerde monsters van boringen 05, 07, 12 en 15. De achtergrondwaarde voor 
zink wordt niet overschreden. 
 
De analyseresultaten van de uitsplitsing van de monsters worden als meest geschikt en 
representatief voor het onderzoek geacht.  
 
In tabel 7 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg PB Moi Ni Zn VOCl  Olie BTEXNS 

01 110* - - - - - - - - - - - 

- geen overschrijding 

* overschrijding streefwaarde 

** overschrijding tussenwaarde 

*** overschrijding interventiewaarde 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Grond 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand, waarbij 
plaatselijk een veenlaag. In de grond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde 
materialen (baksteen, plastic, slib en grind) waargenomen. Plaatselijk is een sliblaag 
waargenomen welke duidt op een gedempte watergang. Plaatselijk zijn baksteen en grind 
waargenomen welke als niet asbestverdacht worden beschouwd.  
 
In de bovengrond overschrijdt het gehalte zink de desbetreffende tussenwaarde en 
overschrijden de gehalten lood en kwik de desbetreffende achtergrondwaarden. De overige 
onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Naar aanleiding van de aangetroffen tussenwaarde overschrijding met zink is mengmonster 
MM03 uitgesplitst en zijn de boringen separaat geanalyseerd op zink. De tussenwaarde 
overschrijding met zink in MM03 wordt na de uitsplitsing niet teruggevonden in de separaat 
geanalyseerde monsters van boringen 05, 07, 12 en 15. De achtergrondwaarde voor zink wordt 
niet overschreden. 
 
In de ondergrond overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde. 
De overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 0,72 m-mv. Tijdens het veldonderzoek zijn zintuiglijk 
geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijdt de concentraties barium de desbetreffende 
streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden.  
 
Bespreking/discussie 
De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater geven geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Stek-wonen is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de 
locatie Vossepolder te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling en bijbehorende 
aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het kader van de 
Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een omgevingsvergunningaanvraag 
(activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage inzake de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- In de grond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 

(baksteen, plastic, slib en grind) waargenomen. 
- Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 
- De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zink, kwik en lood.   
- De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie.  
- Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden en streefwaarden, liggen in lijn met de verwachting zoals 
gesteld in het vooronderzoek. De gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend 
onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel, ingevolge de Wet 
bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) worden op 
basis van de onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen). 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 
 
 
IDDS Milieu B.V. 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 1 
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Boring: 01
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen 
slib, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-120

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-250

Boring: 02
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken veen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, resten slib, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-120

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 20-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
resten plastic, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 05
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06
Datum: 20-04-2017

0

50

1

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 07
Datum: 20-04-2017

0

50

1

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, matig 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 20-04-2017

0

50

1

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 09
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, brokken veen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 13
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 20-04-2017

0

50

1

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
veen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 662948
Validatieref. : 662948_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 mei 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,7 83,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,4 3,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,5 3,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 9,7 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,23 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 22 12
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 41 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 63 68

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,18 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,86 0,36

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

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

Tabel 1 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5407901 = MM01
5407902 = MM02

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017 21/04/2017
Monstercode : 5407901 5407902
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



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

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

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

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

Tabel 2 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5407901 = MM01
5407902 = MM02

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017 21/04/2017
Monstercode : 5407901 5407902
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 64,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 12,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 55
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 17
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,56
S lood (Pb) mg/kg ds 200
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6
S zink (Zn) mg/kg ds 250

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150

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

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

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

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

Tabel 3 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5407903 = MM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2017
Startdatum : 21/04/2017
Monstercode : 5407903
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 4 van 4

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5407901
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : MM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 50 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 63 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5407902
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : MM02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 61 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 68 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5407903
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : MM03
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 62 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5407901 MM01 01 0-0.5 2415329AA
02 0-0.5 2415291AA
03 0-0.5 2373357AA
04 0-0.5 2373350AA

5407902 MM02 01 0.5-1 2415333AA
04 0.5-1 2373386AA
03 0.7-1.2 2415332AA

5407903 MM03 05 0-0.5 2415286AA
07 0-0.5 2415319AA
12 0-0.5 2373356AA
15 0-0.5 2373383AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 662948
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YBZF-JVAW-ZTQA-UMSH Ref.: 662948_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 665248
Validatieref. : 665248_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QVAI-AYMF-AAEU-ILEW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 8 mei 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,1 86,6 61,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 9,6 12,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 21 23 < 20

Tabel 1 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5413960 = B05
5413961 = B07
5413962 = B12

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017
Startdatum : 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017
Monstercode : 5413960 5413961 5413962
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 75,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,0

Anorganische parameters - metalen
S zink (Zn) mg/kg ds 20

Tabel 2 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5413963 = B15

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 02/05/2017
Startdatum : 02/05/2017
Monstercode : 5413963
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : B05
Monstercode : 5413960

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B07
Monstercode : 5413961

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B12
Monstercode : 5413962

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : B15
Monstercode : 5413963

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5413960 B05 05 0-0.5 2415286AA

5413961 B07 07 0-0.5 2415319AA

5413962 B12 12 0-0.5 2373356AA

5413963 B15 15 0-0.5 2373383AA

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 665248
Project omschrijving : 1703K276-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: QVAI-AYMF-AAEU-ILEW Ref.: 665248_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J. van Haaster
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Ons kenmerk : Project 664648
Validatieref. : 664648_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WSXW-FKON-CUDJ-LWXG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 mei 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 13
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 7,2
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5412552 = 01-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/04/2017
Ontvangstdatum opdracht : 28/04/2017
Startdatum : 28/04/2017
Monstercode : 5412552
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5412552
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5412552 01-1-1 01 1.5-2.5 0194516MM
01 1.5-2.5 0287230YA
01 1.5-2.5 0287224YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 664648
Project omschrijving : 1703K276A-Vossenpolder te Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: WSXW-FKON-CUDJ-LWXG Ref.: 664648_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 

 

 



 
 

Projectcode: 1703K276 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   662948 662948 662948 

Boring(en)   01, 02, 03, 04 01, 03, 04 05, 07, 12, 15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,4 3,1 12 

Lutum % ds 3,5 3,0 2,0 

Datum van toetsing  1-5-2017 1-5-2017 1-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  82,7 82,7
 (6)

   83,6 83,6
 (6)

   64,8 64,8
 (6)

  

Lutum %  3,5    3,0    2,0   

Organische stof (humus) %  4,4    3,1    12   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  28 91
 (6)

   <20 <48
 (6)

   55 213
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,21 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,16 -0,04 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,3 -0,05  <3,0 <6,7 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  9,7 17,7 -0,15  <5,0 <6,8 -0,22  17 26 -0,09 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,23 0,32 0  0,07 0,10 -0  0,56 0,74 0,02 

Lood [Pb] mg/kg ds  22 32 -0,04  12 18 -0,07  200 264 0,45 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 13 -0,34  <4 <8 -0,42  6 18 -0,26 

Zink [Zn] mg/kg ds  41 86 -0,09  <20 <31 -0,19  250 469 0,57 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Fenanthreen mg/kg ds  0,09 0,09   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18   0,05 0,05   <0,05 <0,03  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Chryseen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   <0,05 <0,04   <0,05 <0,03  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,86 0,86 -0,02  0,36 0,37 -0,03  0,35 <0,28 -0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   <0,016 -0   <0,0040 -0,02 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  63 143 -0,01  68 219 0,01  150 121 -0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

Projectcode: 1703K276 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   662948 662948 662948 

Boring(en)   01, 02, 03, 04 01, 03, 04 05, 07, 12, 15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,4 3,1 12 

Lutum % ds 3,5 3,0 2,0 

Datum van toetsing  1-5-2017 1-5-2017 1-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

ORGANOCHLOORBEST
RIJDINGSMIDDELEN 

    

2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

DDT (som) mg/kg ds  0,001 <0,003 -0,13  0,001 <0,005 -0,13  

2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

DDD (som) mg/kg ds  0,001 <0,003 -0  0,001 <0,005 -0  

2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

DDE (som) mg/kg ds  0,001 <0,003 -0,04  0,001 <0,005 -0,04  

DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,004    0,004    

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Dieldrin mg/kg ds  0,002 0,005   <0,001 <0,002   

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  0,003 0,008 -0  0,002 <0,007 -0  

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

HCH (som a+b+g) mg/kg ds  0,002 0,002
 (6)

   0,002 0,002
 (6)

   

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002
 (6)

   <0,001 <0,002
 (6)

   

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,001    0,001    

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0032 0   <0,0045 0  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,003
 (6)

   <0,002 <0,005
 (6)

   

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0032 0   <0,0045 0  

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,001    0,001    

Organochloor pesticiden mg/kg ds  0,016 0,016
 (6)

   0,015 0,015
 (6)

   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

mg/kg ds  0,018    0,017    

Som 21 OCB mg/kg ds   0,036    <0,047   

     

CHLOORBENZENEN     

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0  

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1703K276 

 
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDD
ELEN 

  

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 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 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 OCB mg/kg ds  0,4    

   

CHLOORBENZENEN   

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1703K276A 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 

Datum bemonstering  28-4-2017 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  1-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  110 110 0,1 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  13 13 -0,09 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  7,2 7,2 -0,13 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08 

   

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2 0 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

  

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1 0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4 -0 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1703K276 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B05 B07 B12 

Certificaatcode   665248 665248 665248 

Boring(en)   05 07 12 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,8 9,6 12 

Lutum % ds 1,4 1,0 1,0 

Datum van toetsing  8-5-2017 8-5-2017 8-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  76,1 76,1
 (6)

   86,6 86,6
 (6)

   61,8 61,8
 (6)

  

Lutum %  1,4    1,0    1,0   

Organische stof (humus) %  3,8    9,6    12   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Zink [Zn] mg/kg ds  21 48 -0,16  23 46 -0,16  <20 <26 -0,2 

 

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B15 

Certificaatcode   665248 

Boring(en)   15 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 

Humus % ds 6,8 

Lutum % ds 3,0 

Datum van toetsing  8-5-2017 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

OVERIG   

Droge stof %  75,2 75,2
 (6)

  

Lutum %  3,0   

Organische stof (humus) %  6,8   

Gewicht artefacten g  <1   

   

METALEN   

Zink [Zn] mg/kg ds  20 40 -0,17 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1703K276A 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
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 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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FOTOREPORTAGE 
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BIJLAGE 6 
VELDVERSLAG 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 

 



Bodemrapportage
 Vossepolder te Hillegom

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206 meter

Legenda

Bodemlocaties Wegen

Onderzoeksrapporten Water

Historisch bodembestand Afscheiding

Kadaster Geselecteerd perceel

Bebouwing
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Toelichting op de verstrekte informatie

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

Opbouw van deze rapportage

De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde: 

Overzicht bodemlocatie(s) 
Gegevens bodemlocatie(s) 
Statusoverzicht bodemlocatie 
Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

 
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.  
 
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport: 

algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

Actualiteit getoonde bodemgegevens

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

Toelichting op getoonde informatie

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.  
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.  
 
Statusoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.  
Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging. 
Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag. 
Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven. 
Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit. 
Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt . 
Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn. 
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie. 

 

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport. 
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt. 
Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. 
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd. 
Rapportnummer: kenmerk van de rapportage. 

 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit. 
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en). 
Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek? 

 

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.

Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit. 
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden. 
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet). 
Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit 

 

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

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

 Oude Weerlaan achter 60 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA053400618 Oude Weerlaan achter 60 Oude Weerlaan 60 2181HZ HILLEGOM

AA053400162 Oude Weerlaan 60
(Vossepolder eo)

Oude Weerlaan 60 A 2181HZ HILLEGOM

AA053400384 Vossepolder Weerlaan HILLEGOM

Locatie code AA053400618

Naam onderzoeksterrein Oude Weerlaan achter 60

Straat Oude Weerlaan

Nummer 60

Postcode 2181HZ

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

12-03-2010 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

IDDS 1001B710/PDI/rap1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Ja
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 Oude Weerlaan 60 (Vossepolder eo) 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Vossepolder 

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA053400162

Naam onderzoeksterrein Oude Weerlaan 60 (Vossepolder eo)

Straat Oude Weerlaan

Nummer 60 A

Postcode 2181HZ

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

06-05-2005 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

IDDS 04126139/AJ/rap1

09-09-1996 Verkennend onderzoek NVN
5740

Bouwvergunning DHV K2056-76-001

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

opslag van alifatische koolwaterstoffen Onbekend Onbekend

stortplaats in water (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend

dieselpompinstallatie Onbekend Onbekend

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1952 1972 Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

HULSEBOSCH A EN TH ARA:KVK LEIDEN Weerlaan 58 HILLEGOM

Locatie code AA053400384
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  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Naam onderzoeksterrein Vossepolder

Straat Weerlaan

Nummer

Postcode

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

04-09-2006 ASB - asbest onderzoek NEN
5707

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

Tauw R001-4469794MGK-
bom-V01

07-06-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

IDDS 04025284/AJ/rap1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend Ja

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Nee

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

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

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Perceelgrenzen

Water Geselecteerd gebied
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GBKN
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Geselecteerd gebied

Water
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Kadaster
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 101041        Y 479206
Buffer: 25 meter

  

Perceelgrenzen Geselecteerd gebied
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Verklaring vaktermen

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

(c) 2011 Omgevingsdienst West-Holland, Bodem Informatie Punt (BIP) - Pagina 14 van 15 - 18-04-2017



Disclaimer

 
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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1 Inleiding 

Gemeente Hillegom heeft ingenieursbureau TAUW gevraagd het stikstofdepositie-onderzoek uit te 
voeren ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging voor de laatste fase (fase 6) van de 
nieuwbouw in de wijk ‘Vossepolder’ te Hillegom. In deze laatste fase moeten 47 koopwoningen 
worden gerealiseerd, waarvan: 18 appartementen, 15 vrijstaande woningen en 14 twee-onder-
één-kap woningen.  
 
Tijdens het gebruik van woningen zijn er bronnen die stikstofoxiden (NOx) en eventueel 
ammoniak (NH3) emitteren. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op 
de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. Vooral in natuurgebieden kan stikstofdepositie een 
probleem zijn, omdat hierdoor de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen waardoor de biodiversiteit 
afneemt. Wanneer blijkt dat een plan meer dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie 
op (naderend) overbelaste1 stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden is er sprake van een 
in potentie significant effect en kan het plan niet zonder meer worden vastgesteld.  
 
Figuur 1.1 toont de ligging van het plangebied en de Natura 2000-gebieden in de omgeving.  
De meest nabije stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten zijn gelegen op circa  
3,5 km van het plangebied in Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 
 

  
Figuur 1.1 Planlocatie en omliggende Natura 2000-gebieden (mosterdgeel) en stikstofgevoelige habitats en 

leefgebieden (licht en donkerpaars) 

 
Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven kort het wettelijk kader en de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 4 
worden alle emissieberekeningen en uitgangspunten voor de modellering gegeven, voor de 
gebruiksfase. Hoofdstuk 5 geeft tot slot de resultaten en de conclusie. 

 
1 Indien de achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW) dan bevindt de natuur (habitats of 
leefgebieden van soorten) zich in een overbelaste situatie 
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2 Wettelijk kader 

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie en 
overbelast door een teveel aan stikstof.  
 
Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied, uitsluitend vast, indien de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Daarom dient voor nieuwe of gewijzigde plannen 
onderzocht te worden of er sprake kan zijn van een significante depositie van stikstof op relevante 
Natura 2000-gebieden.  
 
Een plan kan worden vastgesteld als de stikstofdepositie in de gebruiksfase op geen enkel 
relevant en voor stikstofdepositie gevoelig hexagoon2 toeneemt. Is er wel sprake van een netto 
toename van meer dan 0,00 mol/ha/jaar dan kunnen negatieve effecten op stikstofgevoelige 
natuur in Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten. In een ecologische 
voortoets of passende beoordeling kan dan onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan 
treden als gevolg van het plan en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten.  
 
Bij (wijziging van) plannen wordt het projecteffect bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. 
De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke bestaande planologisch legale situatie ten tijde van 
vaststelling van het plan. Wanneer het verdwijnen van agrarische gronden in het plangebied het 
rechtstreekse, onlosmakelijke (positieve) gevolg is van de realisatie van bedrijventerrein, mag hier 
in de berekeningen rekening worden gehouden (interne saldering).  
 
De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is per 1 juli 2021 in werking getreden.  
Als gevolg daarvan zijn bouw- en sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, 
veranderen en verwijderen van een werk vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect 
stikstofdepositie3. De vrijstelling omvat ook de vervoersbewegingen die samenhangen met de 
werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval en transport 
van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats alsmede eventuele tijdelijke omrij-
effecten als gevolg van de werkzaamheden. De vrijstelling geldt voor tijdelijke stikstofemissies en 
niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase. Wanneer het bestemmingplan tot 
uitvoering wordt gebracht - de projectfase - en het bestemmingsplan dient om bepaalde 
bouwactiviteiten of de aanleg of wijziging van werken mogelijk te maken, kan voor dit onderdeel 
van het plan worden verwezen naar het feit dat al een beoordeling door de wetgever heeft 
plaatsgevonden die een algemene partiële vrijstelling voor bouw-/aanlegfases van projecten heeft 
vastgesteld.  

 
2 AERIUS berekent de depositiebijdrage op een hexagoon (een zeshoek met een oppervlak van 1 hectare). Een 
relevant hexagoon is een hexagoon welke (deels) overlapt met stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van 
soorten in Natura 2000-gebieden 
3 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-288.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-
287.html 
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3 Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie is gebruik gemaakt van de vigerende versie van het 
rekenmodel AERIUS Calculator, versie 2021. 
 
In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen.  
Het gaat hierbij om: 
• Verkeersgeneratie van en naar de locatie tijdens de gebruiksfase 

 
De volgende berekening is uitgevoerd om de stikstofdepositiebijdrage van het plan op de Natura 
2000-gebieden in kaart te brengen: 
• Stikstofdepositiebijdrage ten gevolge van de gebruiksfase 
 
De aanlegfase is niet beschouwd aangezien tijdelijke (bouw)werkzaamheden met de 
inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) per 1 juli 2021 is 
vrijgesteld van natuurvergunningplicht voor het aspect stikstofdepositie (zie hoofdstuk 2). 
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4 Uitgangspunten  

De gebruiksfase is in AERIUS berekend voor het jaar 2023. Dit is het eerste volledige 
kalenderjaar na realisatie van het plan. 
 
4.1 Woningen 
De woningen zullen niet op het gasnet worden aangesloten en zullen niet geschikt gemaakt 
worden voor houtkachels of andere vormen van sfeerverwarming. Er is daarom geen sprake van 
NOx emissies door gasstook voor verwarming en warmwater voorziening. 
 
4.2 Verkeersgeneratie 
De emissies ten gevolge van wegverkeer worden door AERIUS zelf berekend en zijn afhankelijk 
van het voertuigtype4 (personenauto’s, middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer of 
bussen), het aantal bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie.  
 
Op basis van publicatie 381 van het CROW (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018)  
is de verkeersgeneratie bepaald. Hiervoor is woonmilieutype, de mate van stedelijkheid en type 
woning van belang; waarvoor de volgende keuzes zijn gemaakt: 
• Woonmilieutype: rest bebouwde kom  
• mate van stedelijkheid: matig stedelijk  
• type woning: koop vrijstaand/koop, twee-onder-een-kap/koop, etage, midden  
 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verkeersbewegingen per woontype.  
 
Tabel 4.1 Verkeersbewegingen per woontype CROW 

 CROW functie 
benaming 

Aantal woningen Verkeersbewegingen per 
woontype 

Verkeersbewegingen per 
gemiddeld etmaal 

Vrijstaand Koop, vrijstaand 15 8,6 129,0 

Twee-onder-

één-kap 

Koop, twee-onder-

een-kap 

14 8,2 114,8 

Appartement Koop, etage, 

midden 

18 6,0 108,0 

 
Dit maakt in totaal 351,8 bewegingen van licht verkeer per gemiddeld etmaal. 
 
CROW-publicatie 381 geeft daarnaast 0,02 vrachtwagenbewegingen per woning of appartement 
per gemiddeld etmaal. Dit geeft voor de gebruiksfase in totaal 0,94 vrachtwagenbewegingen per 
gemiddeld etmaal, wat gelijk staat aan 343,1 bewegingen per jaar. 
 
Voor Vossepolder fase 6 is 50 % van het verkeer gemodelleerd in zuidelijke richting en de andere 
50 % in westelijke richting, zie figuur 4.1 

 
4 In AERIUS zijn steeds de meest recente emissiekentallen voor wegverkeer geïmplementeerd, voor de zichtjaren 
2018 t/m 2030.  
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Figuur 4.1 visuele weergave modellering wegverkeer 

 
De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, januari 2021) geeft aan dat voor 
projecten5 de verkeersgeneratie meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in 
het heersend verkeersbeeld. 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. In de regel wordt de verkeersgeneratie meegenomen tot aan 
het doorgaande wegennet. Met het doorgaande wegennet worden stadsontsluitingswegen, 
gebiedsontsluitingswegen, autowegen en autosnelwegen bedoeld.  
Het verkeer in zuidelijke richting is gemodelleerd tot de rotonde ‘Weerlaan - Meerlaan’. Dit zijn 
wegen met maximaal 10.000 verkeersbewegingen per dag (bron: www.nsl-monitoring.nl/viewer/#). 
De 175,9 (50 % van 351,8) extra auto’s vormen dan ongeveer 2 % van het totaal aantal 
verkeersbewegingen. Het verkeer in westelijke richting is gemodelleerd tot de rotonde ‘Weerlaan - 
Weeresteinstraat’. Op de Weeresteinstraat vinden tussen de 10.000 en 20.000 
verkeersbewegingen per etmaal plaats.  
 
De vrachtwagenbewegingen in de gebruiksfase zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘zwaar 
vrachtverkeer’. Voor het wegtype is in de modellering aanhouden: ‘binnen bebouwde kom’. 

 
5 De werkwijze voor het meenemen van verkeersgeneratie wordt in de praktijk ook voor plannen aangehouden.  

http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#)
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5 Resultaten en conclusie 

De bijdrage aan de stikstofdepositie is berekend met de vigerende versie van het rekeninstrument 
AERIUS Calculator (versie 2021).  
 
Met het rekenmodel AERIUS is geen bijdrage berekend op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 
(‘Er zijn geen resultaten voor deze situatie’) zie bijlage 1. 
 
Daarmee kan geconcludeerd worden dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn op 
stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de nieuwbouw in de 
Vossepolder (fase 6). Er is daarmee voor het aspect stikstofdepositie geen sprake van 
vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.  
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Bijlage 1 AERIUS berekening gebruiksfase 
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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
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Datumberekening 28januari2022,12:40

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

gebruiksfase-Beoogd 2023 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j
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INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan 
flora en fauna uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van de laatste fase van de nieuwe 
woonwijk Vossepolder in Hillegom. Het voornemen is om in deze laatste planfase 41 woningen 
te realiseren in het gebied dat globaal begrenst wordt door de Weerlaan in het westen en de 
Weerlanervaart in het noorden. Het voormalige terrein van manege Hillegom maakt onderdeel 
uit van het plangebied. Omdat voor dit gebied recent een quickscan uit gevoerd is, zal dit deel 
van het plangebied, in deze quickscan niet worden onderzocht. Met deze quickscan wordt een 
inschatting van de effecten van de voorgenomen ontwikkeling/ingreep gemaakt op door de Wet 
natuurbescherming beschermde flora en fauna. De quickscan levert hiernaast adviezen op die 
betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen.

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

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

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

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

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 ONDERZOEKSGEBIED
Het in deze quickscan onderzochte gebied (het onderzoeksgebied) bestaat uit  een strook 
braakliggend terrein ten zuiden van de Weerlanervaart. In het westen grensd de strook aan het 
voormalige terrein van manege Hillegom. Op landschappelijke schaal ligt het onderzoeksgebied 
op de rand van de bebouwde kom van Hillegom en het open polderlandschap ten noorden en 
ten oosten van het onderzoeksgebied. De belangrijkste structuur in de omgeving van het onder-
zoeksgebied is de doorgaande Weerlanervaart en de aanliggende ringvaart. Het onderzoeksge-
bied zelf bestaat uit een strook bouwrijpgemaakt terrein dat al enkele jaren braak ligt en een 
smalle watergang. Zie bijlage 1 voor een kaart van het onderzoeksgebied en bijlage 2 voor een 
foto overzicht van het onderzoeksgebied.

Binnen het onderzoeksgebied zijn de volgende ecotopen/onderdelen aanwezig:
• Braakliggend terrein: bouwrijp gemaakt terrein dat al enige tijd braak ligt. Op het terrein is 

een pioniersvegetatie ontwikkeld;
• Watergang: +- 5m breed, beschoeid.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 21 maart 2019 is het plangebied door S. Jansen bezocht. In het plangebied zijn ruimtelijke 
structuren en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld 
met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is gezocht naar 
onder meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken 
etc. Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• zaklamp.
 
[2]

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

[3]

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

[4]

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

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

scherming van soorten. 

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

3.1.1 Zorgplicht

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

3.1.2 Beschermingsregimes 

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

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

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

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

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen 

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

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

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

ding van een soort.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

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

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

Het onderzoeksgebied bestaat uit een bouwrijp gemaakt terrein dat al enige tijd braak ligt. Op 
het terrein is een pioniersvegetatie ontwikkeld. Rond de randen van het onderzoeksgebied, die 
niet/minder gemaaid zijn, is een ruigte ontstaan met onder meer schietwilg, riet en ruigte krui-
den. Het grootste deel van het onderzoeksgebied is begroeid met een vegetatie kenmerkend 
voor voedselrijke, geroerde grond. In het onderzoeksgebied zijn ook zandige plekken aanwezig 
begroeid met pioniersvegetatie kenmerkend voor droge, arme zandgronden, begroeid met on-
der meer akkerscherm, klaver soorten, weegbree soorten en wouw. Tijdens het veldonderzoek 
werden geen sporen van beschermde flora aangetroffen. In het plangebied is geen voor be-
schermde flora geschikte standplaats aanwezig. De aanwezigheid van beschermde flora, in het 
onderzoeksgebied, kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

Het onderzoeksgebied bestaat uit een bouwrijp gemaakt terrein dat al enige tijd braak ligt. Het 
terrein wordt periodiek gemaaid enkel aan de randen is meerjarige ruigtevegetatie ontwikkeld. 
Tijdens het bouwrijp maken is het onderzoeksgebied opgehoogd. Hierdoor is het onderzoeksge-
bied tamelijk droog en zandig. Op de grens van het onderzoeksgebied met voormalige manege 
Hillegom is een smalle, beschoeide watergang aanwezig. Deze watergang valt ook binnen het 
onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied vormt geen leefgebied voor beschermde amfibieën en reptielen, waaron-
der voor de rugstreeppad. In 2018 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
de rugstreeppad in de omgeving van de voormalige manege Hillegom (Jansen & Jansen, 2018). 
Tijdens dit onderzoek is ook het onderzoeksgebied onderzocht. Hierbij werden geen rugstreep-
padden of andere beschermde amfibieën of reptielen aangetroffen in het onderzoeksgebied. 
Ook voor andere beschermde amfibieën en reptielen kan het redelijkerwijs worden uitgesloten 
dat het plangebied onderdeel vormt van essentieel leefgebied. Dit door fysieke ongeschiktheid 
van het onderzoeksgebied (ontbreken van geschikt water, takhopen, geschikte zon plekken en 
fysiek geïsoleerde ligging) en doordat het verspreidingsgebied van beschermde soorten niet sa-
menvalt met het onderzoeksgebied (o.a. ringslang, hazelworm en heikikker). Naast de aanwezig-
heid van beschermde amfibieën en reptielen, kan ook de aanwezigheid van beschermde vissen, 
in het onderzoeksgebied, redelijkerwijs worden uitgesloten. Dit door fysieke ongeschiktheid van 
het onderzoeksgebied en doordat het verspreidingsgebied van beschermde soorten niet samen-
valt met het onderzoeksgebied (o.a. voor de grote modderkruiper). 

Wel is het aannemelijk dat in de watergang binnen het onderzoeksgebied algemene vissoorten 
aanwezig zijn. Daarnaast is het mogelijk dat algemene amfibieën, zoals de gewone pad, het 
plangebied met regelmaat doorkruisen.

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het onderzoeksgebied onderzocht op sporen en aanwijzingen voor 
verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Sporen of andere aanwij-
zingen voor de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen werden hierbij niet aan-
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getroffen. Het onderzoeksgebied bestaat uit een gemaaid braakliggend terrein, met randen met 
een meerjarige ruigtevegetatie. In het plangebied zijn geen voor vogels met jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen geschikte bomen of gebouwen met spleten of gaten aanwezig. Ook wandelen er 
dagelijks mensen met (loslopende) honden in het onderzoeksgebied. Gezien deze gegevens kan 
geconcludeerd worden dat het onderzoeksgebied fysiek ongeschikt is als vestigingsplaats voor 
vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen (jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn vaak 
tamelijk verstoringsgevoelig en zijn vrijwel uitsluitend gekoppeld aan gebouwen of bomen). Wel 
is het mogelijk dat algemene ruigtevogels, tijdens het broedseizoen, verblijfplaatsen maken in de 
randen met hogere vegetatie.

4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek is het onderzoeksgebied onderzocht op sporen en aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van zoogdieren. Hierbij was specifiek 
aandacht voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Sporen of aanwijzingen voor verblijfplaatsen van 
vleermuizen werden hierbij niet aangetroffen. Door het ontbreken van geschikte bomen met 
holten, of bebouwing is het onderzoeksgebied ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 
Voor de sloop van de voormalige manege Hillegom, die naast het onderzoeksgebied ligt, is in 
2018 een vleermuizenonderzoek uitgevoerd (Jansen & Jansen 2018). Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat het onderzoeksgebied geen specifieke functie heeft als foerageergebied voor 
vleermuizen. Wel komt uit dit onderzoek naar voren dat de Weerlanervaart door vleermuizen 
gebruikt wordt als vlieg- en foerageerroute. Doordat de geplande bebouwing op ruime afstand 
blijft van de Weerlanervaart, is het niet de verwachting dat de voorgenomen ingreep wezenlijke 
invloed heeft op deze vlieg- en foerageerroute. Wel is het belangrijk dat terughoudend omge-
gaan wordt met de toepassing van verlichting in de strook langs de Weerlanervaart. Er mag hier 
niet meer verlichting worden toegepast dan strikt noodzakelijk.

Naast beschermde functies van vleermuizen zijn ook geen andere (beschermde) functies van 
zoogdieren (waaronder van marterachtingen) te verwachten in het onderzoeksgebied. Dit door 
het ontbreken van sporen tijdens het veldonderzoek en door de relatieve ongeschiktheid van het 
onderzoeksgebied (onder meer door frequente recreatie met loslopende honden).
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Op basis van gegevens uit de database van de Nationale Databank Flora en Fauna, literatuur-
studie, geschiktheid van het plangebied en ervaringen van de onderzoeker is de onderstaande 
matrix ingevuld (zie tabel 1).

4.1.5 Libellen en dagvlinder

In het plangebied komen geen voedselarm water of voor libellen en vlinders geschikte vegeta-
ties voor. De aanwezigheid van (beschermde) libellen en dagvlinders kan dan ook redelijkerwijs 
worden uitgesloten. 

4.1.6 Overige ongewervelden

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

Tabel 1: Matrix mogelijk voorkomende vleermuizen in/nabij het onderzoeksgebied.
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Meervleermuis (    )
Baardvleermuis

Komt potentieel voor

Geen negatief effect te verwachten

Wel negatief effect te verwachten
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5 INGREEP

Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan 
flora en fauna uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van de laatste fase van de nieuwe 
woonwijk Vossepolder in Hillegom. Het voornemen is om in deze laatste planfase 41 woningen 
te realiseren in het gebied dat globaal begrenst wordt door de Weerlaan in het westen en de 
Weerlanervaart in het noorden. Het voormalige terrein van manege Hillegom maakt onderdeel 
uit van het plangebied. Omdat voor dit gebied recent een quickscan uitgevoerd is, is dit deel van 
het plangebied, in deze quickscan niet onderzocht. 

Globaal worden in het onderzoeksgebied de volgende ingrepen uitgevoerd (zie ook figuur 5.1):
• Het verwijderen van de vegetatie;
• Het dempen van een watergang;
• Het realiseren van infrastructuur;
• Het realiseren van een nieuwe watergang;
• Het realiseren van 12 woningen (exclusief de woningen die gebouwd zullen worden op het 

voormalige manegeterrein, hier worden nog eens 29 woningen gebouwd);
• Het realiseren van tuinen rond de nieuwe woningen.

Figuur 5.1: Kaart van het plangebied in de toekomstige situatie. Het plangebied is geel omlijnd (bron kaart: 

Gemeente Hillegom).
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

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

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

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

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

6.1 SOORTBESCHERMING
Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep 
is duidelijk geworden dat het redelijkerwijs uitgesloten kan worden dat met de uitvoer van de 
voorgenomen ontwikkeling vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels, zoogdieren, beschermde 
standplaatsen van planten of andere beschermde functies/waarden verloren gaan. Het is niet 
noodzakelijk om een naderonderzoek dan wel een ontheffing aan te vragen in het kader van de 
Wet natuurbescherming. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de project-
planning.

Wel moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van verblijfplaatsen van algeme-
ne broedvogels in de ruigtevegetatie langs de randen van het onderzoeksgebied. Actieve nesten 
van vogels zijn altijd beschermd door de Wet natuurbescherming. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de in de watergang aanwezige algemene vis- 
en amfibiesoorten (o.a. bruine kikker). Hoewel voor de verwachte soorten op grond van het pro-
vinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt, is het noodzakelijk om de 
algemene zorgplicht in acht te nemen. Dit wil zeggen dat al het mogelijk gedaan moet worden 
om het doden en verwonden van individuen te voorkomen. Aan deze zorgplicht kan invulling 
worden gegeven door de watergang op een vis- en amfibievriendelijke manier te dempen, buiten 
de gevoelige periode van voortplanting en winterrust.   
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7 CONCLUSIE & ADVIES

7.1 CONCLUSIE
• Overtreding van de Wet natuurbescherming kan redelijkerwijs worden uitgesloten;
• De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de projectplanning*;
• *Wel moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

algemene broedvogels in de ruigtevegetatie langs de randen van het onderzoeksgebied. 
Actieve nesten van vogels zijn altijd beschermd door de Wet natuurbescherming. Om over-
treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen wordt aangeraden om de rooi- en 
kapwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Als het toch noodzakelijk is om 
deze werkzaamheden uit te voeren tijdens het broedseizoen, dan dient daags voor aanvang 
van de werkzaamheden het werkgebied te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 
actieve nesten;

• Daarnaast moet rekening gehouden met de vlieg- en foerageerroute van de gewone dwerg-
vleermuis langs de Weerlanervaart. De strook langs de Weerlanervaart heeft de bestemming 
Groen. Hierin is onder andere realisatie van groen- en speelvoorzieningen en langzaam-
verkeerverbindingen mogelijk. Het is belangrijk dat niet meer verlichting wordt toegepast 
dan strikt noodzakelijk. Indien het noodzakelijk is verlichting aan te brengen moet deze 
vleermuisvriendelijk worden uitgevoerd. De lichtbundel moet geconvergeerd en verticaal 
naar beneden gericht zijn en worden uitgevoerd in een vleermuisvriendelijke verlichtings-
kleur, bijvoorbeeld met amber. De verlichting moet zodanig worden aangebracht dat deze 
niet uitstraalt op de watergang, zodat deze gebruikt kan blijven worden als vliegroute en 
foerageergebied;

• *Tot slot moet rekening gehouden worden met de in de watergang aanwezige algemene 
vis- en amfibiesoorten (o.a. bruine kikker). De watergang dient op een vis- en amfibievrien-
delijke manier gedempt te worden, buiten de gevoelige periode van voortplanting en win-
terrust. Bij voorkeur dient dit dempen te worden begeleid door een ter zake kundige op 
het gebied van diervriendelijk dempen van watergangen. Globaal bestaat het diervriendelijk 
dempen uit de volgende stappen:

1. Afdammen van de watergang;
2. Afvissen van de watergang (kan hier met netten);
3. Uitpompen, of uitscheppen van het water naar een naastgelegen watergang;
4. Opnieuw afvissen van de watergang (watergang heeft nu een maximale diepte van 15 

cm);
5. Voorzichtig baggeren van de sloot en slib uitspreiden over de oever, de overgebleven 

vissen en amfibieën worden hierbij verzameld;
6. Alle gevonden fauna wordt in een tijdelijke opvangbak gedaan;
7. De gevonden fauna wordt uitgezet in een naastgelegen, soortgelijke watergang;
8. De sloot wordt kort hierop gedempt. 
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Overzicht
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1. Inleiding 3 

Het plangebied bevindt zich in de woonwijk Vossepolder te Hillegom. Initiatiefnemer is voornemens om 
in deze fase, 47 woningen/appartementen te realiseren. 
 
Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is noodzakelijk volgens de Wet geluidhinder (Wgh) indien 
de woningen/appartementen binnen de geluidzone van een weg worden gerealiseerd. De te realiseren 
grondgebonden woningen en appartementen zijn gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de 
Weerlaan en de Hillegommerdijk. Daarnaast wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op 
basis van jurisprudentie een beschouwing gegeven van de gevolgen van het wegverkeer op de Oude 
Weerlaan (30 km/uur). Het plangebied met de directe omgeving is in figuur 1.1 weergeven.  
 

 
Figuur 1.1  Ligging plangebied t.o.v. de omliggende wegen 
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2. Toetsingskader 5 

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waaraan binnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde 
wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van de het 
aantal rijstroken en van de stedelijke- of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanaf de kant 
van de weg en is gelegen vanuit de as van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 
2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken breedte van de geluidszone (in meters) 

 buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 
3 of 4 400 350 
1 of 2 250 200 

 
In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 
definities luiden: 

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 
de zone van een autoweg of autosnelweg. 

- stedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde 
kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 
De ontwikkeling is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Weerlaan en de Hillegommerdijk. 
 
Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over 
een etmaal. Dit etmaal is onderverdeeld in dag (7:00 – 19:00 uur), avond (19:00 – 23:00 uur) en nacht 
(23:00 – 7:00 uur).  
 
Artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen 
waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een 
aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst 
door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen 
waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur 
bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van 
de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB 
mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt 
een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting 
aan de normstellingen uit de Wgh. Op alle genoemde geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer wordt 
in deze rapportage de aftrek toegepast van 5 dB. 
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2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 
gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 
verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige 
bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. 
 
Tabel 2.2: Relevante grenswaarden 

 voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde 

Weerlaan 48 dB 63 dB 
Hillegommerdijk 48 dB 63 dB 

 
2.3. 30 km/uur wegen 

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 
km/uur of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen 
blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van en aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het 
geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van geluidsbelasting aan de gevels 
noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de 
geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh 
hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste 
grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en 
de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. 
 
Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, 
wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek 
bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). De Oude Weerlaan is in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in het onderzoek. 
 
De Cruquius en de Schellinkhout zijn niet in het onderzoek meegenomen. Omdat de Schellinkhout een 
zodanig lage intensiteit kent, waardoor  deze weg in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet 
getoetst hoeft te worden (ten gevolge van deze weg zal de richtwaarde bij lange na niet worden 
overschreden). De Cruquius is in een eerder verricht akoestisch onderzoek opgenomen 
(Uitwerkingsplannen Vossepolder te Hillegom, 28 April2017), hier was geen sprake van een overschrijding 
van de richtwaarde van 48 dB. Aangezien de nieuw te realiseren woningen (41 woningen) worden 
afgeschermd van deze weg, zal ten gevolge van deze weg geen sprake zijn van een overschrijding van de 
richtwaarde. 
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2.4. Gemeentelijk beleid 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document “Richtlijnen 
voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder” d.d. 4 maart 2013 van de Omgevingsdienst 
West-Holland. 
 
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 verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden 

tot aanmerkelijk lagere geluidbelastingen van woningen binnen de zone van een andere 
weg. 

 
En onder de voorwaarden: 

1. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast; 
2. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting 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 geluidbelasting  
optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in 
dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd; 

3. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB); 
4. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove 

gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel; 
5. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van de 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; 
6. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 
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3. Berekeningsuitgangspunten 9 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het 
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het 
softwareprogramma Geomilieu versie 2021.1 van DGMR.  
 
De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel 
hebben deze factoren betrekking op geluidsafstraling en voor een ander deel op geluidsoverdracht. 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 
 
3.2. Verkeersgegevens 

Verkeersintensiteiten 
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 
het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in 
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen. 
 
Voertuigcategorieën  
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 
 
De verkeersgegevens voor Hillegommerdijk zijn ontleend uit een eerder verricht akoestisch onderzoek, 
genaamd ‘’Uitwerkingsplannen Vossepolder te Hillegom’’ van 28 April 2017 (projectnummer: 
861.00.00.00.00). De verkeersintensiteit van de Weerlaan is afkomstig uit het RVMK V3.1.1 prognose 
2030. Beide intensiteiten zijn met een autonoom groeipercentage van 1% opgehoogd naar 2032. De 
verkeersintensiteiten voor de Oude Weerlaan zijn niet beschikbaar, hiervoor is een aanname gedaan. De 
Oude Weerlaan is een doodlopende weg. De intensiteit van deze weg is berekend aan de hand van de 
verkeersgeneratie van de functies ter plaatsen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kencijfers van het 
CROW.  
 
Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal, gemiddelde weekdag) 

Wegvak 2030 2032 

Weerlaan  5.396 5.505 
Oude Weerlaan  272 
Hillegommerdijk 10.105 10.308 

 
De voertuig- en etmaalverdelingen voor de Weerlaan en de Hillegommerdijk zijn afkomstig uit het eerder 
verrichtte akoestisch onderzoek. Voor de Hillegommerdijk is gebruik gemaakt van een standaardverdeling 
van een buurtverzamelweg.  
 
De etmaal- en voertuigverdelingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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Verkeerssnelheid 
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen.  
 
Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane rijsnelheid. 
- Weerlaan   50 km/uur; 
- Hillegommerdijk   60 km/uur; 
- Oude Weerlaan   30 km/uur;  
 
Type wegdek 
Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 
een gevolg van de wisselingwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van 
invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. 
 
Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 
middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 
geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. 
 
De Weerlaan, Hillegommerdijk en de Oude weerlaan zijn voorzien van dicht asfaltbeton (in het 
rekenmodel opgenomen als W1-Referentiewegdek). 
 
3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 
omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit kadastrale kaarten en als Shape-bestand geïmporteerd. De 
hoogteligging van ruimtelijke objecten zijn gecontroleerd met behulp van de Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN). De nieuwbouw is ingevoerd middels een digitale tekening van de bouwgrenzen 
 
Ook de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld 
zandgrond of grasland) bodemgebied is relevant. Het model is op een zachte ondergrond (Bf=1) ingesteld. 
De harde oppervlakten in de directe omgeving van het plangebied zijn als hard bodemgebied (Bf=0) in het 
model ingevoerd. 
 
Rijlijnen 
De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen. De relevante rijlijnen 
zijn in het rekenmodel ingevoerd. 
 
Waarneempunten 
De bouwvlakken op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn uitgangspunt voor de berekening. Op 
de grens van deze bouwvlakken zijn toetspunten geplaatst, zie figuur 3.1. De waarneemhoogten waarop 
de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. Voor de grondgebonden 
woningen met een maximum bouwhoogte van 11 meter en 12 meter is uitgegaan van twee bouwlagen 
met een hoge kapverdieping.  
 
Uitgaande van een verdiepingshoogte van 3 meter voor de grondgebonden woningen (niet de 
kapverdieping) en een toetshoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer zijn de toetshoogten voor 
de grondgebonden woningen +1,5m, +4,5m en +7,5 meter.  
 
Het ontwerp van het appartementencomplex bestaat uit 5 bouwlagen voor 18 appartementen, met 4 
appartementen per verdieping en 2 appartementen op de begane grond bouwlaag, zie figuur 3.2. De 
ligging van de toetspunten zijn op deze indeling gebaseerd. Uitgaande van de maximum bouwhoogte van 
18 meter zijn de toetshoogten op dit complex eveneens steeds 1,5 meter boven de verdiepingsvloer.  
Ook op een fictieve zesde bouwlaag zijn toetspunten geplaatst, dit alleen om te onderzoeken of de 
geluidbelasting hier wellicht hoger is dan op de vijfde bouwlaag. 
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Figuur 3.1: Getoetste bouwvlakken met nummering toetspunten  
 

 
Figuur 3.2 Indeling appartementencomplex 1e bouwlaag (links) en 2e  t/m 6e  bouwlaag (rechts) 
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4. Resultaten 13 

De geluidbelasting is berekend ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan, Hillegommerdijk en de 
Oude Weerlaan. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de geluidbelasting per bron. De 
resultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3.  
 
 
4.1. Resultaten gezoneerde wegem 

Weerlaan 
Als gevolg van het wegverkeer op de Weerlaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. 
Overschrijdingen vinden alleen plaats op het appartementencomplex en de twee bouwvlakken voor 
grondgebonden woningen langs de Weerlaan. De hoogste geluidbelasting bedraagt 54 dB inclusief aftrek 
artikel 110g Wgh. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden, zie figuren 4.1 en 
4.2. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is nodig. 
 

 
Figuur 4.1 Resultaten Weerlaan, gestapelde woningen 
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Figuur 4.2: Resultaten Weerlaan, grondgebonden woningen  
 
Hillegommerdijk 
Als gevolg van het wegverkeer op de Hillegommerdijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 53 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Deze 
overschrijding is van toepassing op twee woningen, zie figuur 4.3. Daarnaast wordt op de oostelijke grens 
van het bouwvlak ernaast de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 
63 dB wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is nodig. 
 

 
Figuur 4.3: Resultaten Hillegommerdijk, grondgebonden woningen 
 
 
4.2. Resultaten 30 km/uur wegen 

Als gevolg van het wegverkeer op de Oude Weerlaan wordt de richtwaarde van 48 dB niet 
overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 36 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
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4.3. Cumulatie 

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden (overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde) ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Cumulatie is wenselijk doordat 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan 
en de Hillegommerdijk. Ten behoeve van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is de 
geluidbelasting van alle onderzochte wegen gecumuleerd.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting van de 3 bronnen samen (exclusief 
aftrek volgens artikel 3.4 RMG 2012) maximaal 58,70 dB bedraagt. 
 
De Weerlaan is met een geluidbelasting van 58,68 dB (exclusief aftrek) maatgevend. De geluidtoename 
door de gecumuleerde geluidbelasting is 0,02 dB. In deze situatie is geen sprake van een significante 
geluidtoename. Deze toename is niet waarneembaar voor het menselijk gehoor. 
 
In bijlage 4 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Hierbij is geen aftrek ingevolge artikel 
110g Wgh toegepast. 
 
4.4. Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting 

De geluidbelasting op de grens van de bouwvlakken is ten gevolge van verkeer op de Weerlaan en de 
Hillegommerdijk voor 13 grondgebonden woningen en voor maximaal 14 appartementen hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Naar aanleiding hiervan is maatregelonderzoek uitgevoerd om te 
onderzoeken of de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan en de 
Hillegommerdijk gereduceerd kan worden. 
 
De geluidbelasting ter plaatse van het plangebied kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron 
of in het overdrachtsgebied. 
 
Bronmaatregelen 
Allereerst is gekeken naar de mogelijkheden om maatregelen aan de bron te nemen. Er zijn een aantal 
maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken van de verkeersomvang, 
het wijzigen van de snelheid of samenstelling van het verkeer kunnen zijn. 
Het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de Weerlaan en de Hillegommerdijk 
resulteert in een situatie waarbij de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden (dit geldt 
alleen t.g.v. de Hillegommerdijk). Echter, gezien de gebiedsontsluitende functie van deze wegen is een 
snelheidsverlaging niet wenselijk. Deze wegen hebben namelijk een functie als hoofdroute voor 
autoverkeer, waarbij het bevorderen van de doorstroming van essentieel belang is. Een andere 
mogelijkheid is het aanbrengen van een ander soort wegdekverharding, dit stuit op bezwaren van 
financiële aard (de geluidbelasting wordt overschreden op een gering aantal woningen).  
 
Overdrachtsmaatregelen 
De tweede vorm van maatregelen die genomen kunnen worden zijn maatregelen die invloed hebben op 
het overdrachtsgebied. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidafschermende 
voorzieningen zijn een scherm of wal. 
 
Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen zal een scherm moeten worden geplaatst 
van 5,5 meter hoog. Dit belemmert het zicht van de woningen en dat is vanuit landschappelijk en 
stedenbouwkundig oogpunt ongewenst. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een wal. 
Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand is ook niet mogelijk, omdat er niet voldoende 
ruimte is om dit te kunnen realiseren. 
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4.5. Toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden door de Weerlaan 
en de Hillegommerdijk. Om hogere waarden aan te kunnen vragen, dient een toetsing plaats te vinden 
aan het gemeentelijk beleid. 
 
Algemene criteria 
Maatregelen zijn onderzocht om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, deze 
zijn onvoldoende doeltreffend en stuiten op ernstige bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en financiële aard. 
Ook is een cumulatieberekening verricht, waaruit blijkt dat er geen sprake is van significante toename van 
de geluidbelasting. Verder vullen deze woningen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op als 
afronding van de wijk Vossepolder. 
 
Overige voorwaarden 
Voor de gestapelde woningen wordt op twee appartementen (toetspunt 9) een geluidbelasting van 54 dB 
berekend. Omdat dit hoger is dan 53 dB dient voor deze appartementen gestreefd te worden naar een 
stille gevel met een geluidbelasting lager dan 48 dB. In het ontwerp zijn deze appartementen, die liggen 
op de 1e en 2e verdieping, voorzien van een balkon aan de niet hoogst belaste zijde. Aanbevolen wordt te 
streven naar een stille gevel en deze te creëren door deze balkons te voorzien van een dichte, (verhoogde) 
borstwering.  
 

 
Figuur 4.4 Ligging balkons appartementencomplex 
 
Omdat op de grenzen van de bouwvlakken voor de grondgebonden woningen de geluidbelasting 53 dB 
of lager is, gelden er geen aanvullende voorwaarden en wordt voldaan aan het geluidbeleid. 
 
Ook de maximale hogere waarde van 58 dB conform het geluidbeleid wordt niet overschreden. Er kan 
worden voldaan aan het geluidbeleid. Hogere waarden kunnen worden vastgesteld.  
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5. Conclusie 17 

Het plangebied bevindt zich in de woonwijk Vossepolder te Hillegom. Initiatiefnemer is voornemens van 
plan om in deze fase, 47 woningen te realiseren in de vorm van grondgebonden en gestapelde. 

De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Weerlaan en de Hillegommerdijk en zijn 
ten gevolge van deze wegen getoetst aan de Wgh. Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening en op basis van jurisprudentie ook een beschouwing gegeven van de Oude Weerlaan (30 
km/uur) 

Uit onderzoek blijkt dat ten gevolge van de niet gezoneerde Oude Weerlaan de richtwaarde van 48 dB 
niet wordt overschreden. 

Verder wordt ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde Weerlaan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting is 54 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Ook wordt ten gevolge van de gezoneerde Hillegommerdijk de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting is 53 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen zijn onvoldoende doeltreffend of stuiten op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en 
financiële aard. Omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden en voldaan 
wordt aan het geluidbeleid, is het mogelijk om hogere waarden aan te vragen.  

Tabel 5.1: Benodigde hogere waarden 
Geluidbron Benodigde hogere waarde Aantal woningen 

Weerlaan 53 dB 10 woningen en 12 
appartementen 

54 dB 2 appartementen 
Hillegommerdijk 53 dB 3 

Als de karakteristieke geluidwering van de gevels voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012, zal een 
aanvaardbaar geluidniveau in de woningen worden bereikt. 
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Bijlage 1 Invoergegevens 









Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Naam Omschr. ISO_H Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D))

Weerlaan Weerlaan Weerlaan      0,75 W1 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Weerlaan Weerlaan Weerlaan      0,75 W1 Referentiewegdek  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Oude Weerlaan Oude Weerl Oude Weerlaan      0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Hillegommerdijk Hilgommer Hilgommerdijk      0,75 W1 Referentiewegdek  60  60  60 --  60  60  60 --  60
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Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)

Weerlaan  50  50 --   2753,00   6,68   3,72   0,62 --  94,38  97,64  95,66 --   3,46   1,12   3,39 --
Weerlaan  50  50 --   2753,00   6,68   3,72   0,62 --  94,38  97,64  95,66 --   3,46   1,12   3,39 --
Oude Weerlaan  30  30 --    272,00   6,54   3,76   0,81 --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76   4,76 --
Hillegommerdijk  60  60 --  10308,00   6,88   3,32   0,52 --  95,00  95,60  95,90 --   3,40   3,00   2,80 --
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Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)

Weerlaan   2,15   1,25   0,95 --
Weerlaan   2,15   1,25   0,95 --
Oude Weerlaan   0,65   0,65   0,65 --
Hillegommerdijk   1,60   1,40   1,30 --
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Vossepolder

Model: Basismodel (febr 2022)
Wegverkeerslawaai - Vossepolder

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

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

1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
30      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

31      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

38      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
39      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
40      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
36      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen 





Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 52
1_B 4,50 52
1_C 7,50 52
1_D 10,50 52
1_E 13,50 52

1_F 16,50 52
10_A 1,50 50
10_B 4,50 51
10_C 7,50 51
11_A 1,50 53

11_B 4,50 54
11_C 7,50 54
12_A 1,50 53
12_B 4,50 54
12_C 7,50 54

13_A 1,50 47
13_B 4,50 48
13_C 7,50 48
14_A 1,50 29
14_B 4,50 30

14_C 7,50 30
15_A 1,50 47
15_B 4,50 48
15_C 7,50 48
16_A 1,50 53

16_B 4,50 54
16_C 7,50 54
17_A 1,50 53
17_B 4,50 53
17_C 7,50 54

18_A 1,50 52
18_B 4,50 53
18_C 7,50 53
19_A 1,50 47
19_B 4,50 48

19_C 7,50 48
2_A 1,50 44
2_B 4,50 45
2_C 7,50 45
2_D 10,50 46

2_E 13,50 46
2_F 16,50 46
20_A 1,50 28
20_B 4,50 29
20_C 7,50 30

21_A 1,50 28
21_B 4,50 28
21_C 7,50 29
22_A 1,50 36
22_B 4,50 37

22_C 7,50 38
23_A 1,50 26
23_B 4,50 28
23_C 7,50 30
24_A 1,50 36

24_B 4,50 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 38
25_A 1,50 36
25_B 4,50 37
25_C 7,50 37
26_A 1,50 37

26_B 4,50 38
26_C 7,50 39
27_A 1,50 18
27_B 4,50 21
27_C 7,50 23

28_A 1,50 31
28_B 4,50 32
28_C 7,50 31
29_A 1,50 33
29_B 4,50 34

29_C 7,50 33
3_A 1,50 39
3_B 4,50 40
3_C 7,50 40
3_D 10,50 41

3_E 13,50 41
3_F 16,50 41
30_A 1,50 27
30_B 4,50 27
30_C 7,50 27

31_A 1,50 35
31_B 4,50 36
31_C 7,50 36
32_A 1,50 30
32_B 4,50 31

32_C 7,50 30
33_A 1,50 29
33_B 4,50 30
33_C 7,50 30
34_A 1,50 -2

34_B 4,50 -1
34_C 7,50 0
35_A 1,50 20
35_B 4,50 23
35_C 7,50 27

36_A 1,50 35
36_B 4,50 36
36_C 7,50 36
37_A 1,50 14
37_B 4,50 16

37_C 7,50 16
38_A 1,50 --
38_B 4,50 --
38_C 7,50 --
39_A 1,50 20

39_B 4,50 23
39_C 7,50 28
4_A 1,50 37
4_B 4,50 38
4_C 7,50 38

4_D 10,50 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-2-2022 09:41:54Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 39
4_F 16,50 40
40_A 1,50 22
40_B 4,50 25
40_C 7,50 29

5_A 1,50 40
5_B 4,50 41
5_C 7,50 42
5_D 10,50 42
5_E 13,50 42

5_F 16,50 44
6_A 1,50 50
6_B 4,50 51
6_C 7,50 51
6_D 10,50 51

6_E 13,50 51
6_F 16,50 51
7_A 1,50 51
7_B 4,50 52
7_C 7,50 52

7_D 10,50 52
7_E 13,50 52
7_F 16,50 52
8_A 1,50 52
8_B 4,50 53

8_C 7,50 53
8_D 10,50 53
8_E 13,50 53
8_F 16,50 53
9_A 1,50 53

9_B 4,50 54
9_C 7,50 54
9_D 10,50 53
9_E 13,50 53
9_F 16,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hillegommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 24
1_B 4,50 27
1_C 7,50 27
1_D 10,50 21
1_E 13,50 13

1_F 16,50 12
10_A 1,50 17
10_B 4,50 20
10_C 7,50 21
11_A 1,50 25

11_B 4,50 28
11_C 7,50 30
12_A 1,50 24
12_B 4,50 28
12_C 7,50 30

13_A 1,50 22
13_B 4,50 24
13_C 7,50 27
14_A 1,50 28
14_B 4,50 29

14_C 7,50 30
15_A 1,50 24
15_B 4,50 25
15_C 7,50 26
16_A 1,50 24

16_B 4,50 27
16_C 7,50 31
17_A 1,50 24
17_B 4,50 27
17_C 7,50 31

18_A 1,50 27
18_B 4,50 29
18_C 7,50 32
19_A 1,50 31
19_B 4,50 33

19_C 7,50 35
2_A 1,50 27
2_B 4,50 31
2_C 7,50 31
2_D 10,50 32

2_E 13,50 33
2_F 16,50 34
20_A 1,50 30
20_B 4,50 32
20_C 7,50 33

21_A 1,50 29
21_B 4,50 30
21_C 7,50 31
22_A 1,50 29
22_B 4,50 30

22_C 7,50 30
23_A 1,50 24
23_B 4,50 26
23_C 7,50 29
24_A 1,50 29

24_B 4,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hillegommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 34
25_A 1,50 28
25_B 4,50 32
25_C 7,50 34
26_A 1,50 30

26_B 4,50 32
26_C 7,50 36
27_A 1,50 28
27_B 4,50 31
27_C 7,50 36

28_A 1,50 38
28_B 4,50 39
28_C 7,50 39
29_A 1,50 34
29_B 4,50 36

29_C 7,50 38
3_A 1,50 31
3_B 4,50 33
3_C 7,50 33
3_D 10,50 34

3_E 13,50 35
3_F 16,50 35
30_A 1,50 33
30_B 4,50 34
30_C 7,50 35

31_A 1,50 23
31_B 4,50 26
31_C 7,50 31
32_A 1,50 40
32_B 4,50 42

32_C 7,50 43
33_A 1,50 44
33_B 4,50 45
33_C 7,50 46
34_A 1,50 48

34_B 4,50 49
34_C 7,50 50
35_A 1,50 39
35_B 4,50 40
35_C 7,50 41

36_A 1,50 34
36_B 4,50 35
36_C 7,50 37
37_A 1,50 48
37_B 4,50 50

37_C 7,50 51
38_A 1,50 51
38_B 4,50 52
38_C 7,50 53
39_A 1,50 48

39_B 4,50 49
39_C 7,50 50
4_A 1,50 29
4_B 4,50 30
4_C 7,50 31

4_D 10,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hillegommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 37
4_F 16,50 38
40_A 1,50 41
40_B 4,50 42
40_C 7,50 43

5_A 1,50 22
5_B 4,50 24
5_C 7,50 27
5_D 10,50 32
5_E 13,50 37

5_F 16,50 38
6_A 1,50 18
6_B 4,50 20
6_C 7,50 22
6_D 10,50 27

6_E 13,50 33
6_F 16,50 35
7_A 1,50 25
7_B 4,50 27
7_C 7,50 29

7_D 10,50 31
7_E 13,50 34
7_F 16,50 34
8_A 1,50 27
8_B 4,50 29

8_C 7,50 30
8_D 10,50 31
8_E 13,50 33
8_F 16,50 34
9_A 1,50 25

9_B 4,50 27
9_C 7,50 27
9_D 10,50 22
9_E 13,50 12
9_F 16,50 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rho Adviseurs B.V. 2018.1423 
vestiging Rotterdam 

Bijlage 3 Resultaten 30 km/uur wegen 





Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 30
1_B 4,50 32
1_C 7,50 32
1_D 10,50 32
1_E 13,50 32

1_F 16,50 32
10_A 1,50 25
10_B 4,50 27
10_C 7,50 27
11_A 1,50 22

11_B 4,50 22
11_C 7,50 23
12_A 1,50 22
12_B 4,50 22
12_C 7,50 23

13_A 1,50 9
13_B 4,50 10
13_C 7,50 12
14_A 1,50 21
14_B 4,50 23

14_C 7,50 24
15_A 1,50 7
15_B 4,50 9
15_C 7,50 11
16_A 1,50 21

16_B 4,50 21
16_C 7,50 21
17_A 1,50 20
17_B 4,50 20
17_C 7,50 20

18_A 1,50 19
18_B 4,50 19
18_C 7,50 19
19_A 1,50 8
19_B 4,50 9

19_C 7,50 9
2_A 1,50 35
2_B 4,50 36
2_C 7,50 36
2_D 10,50 36

2_E 13,50 36
2_F 16,50 36
20_A 1,50 17
20_B 4,50 17
20_C 7,50 18

21_A 1,50 19
21_B 4,50 20
21_C 7,50 21
22_A 1,50 30
22_B 4,50 32

22_C 7,50 32
23_A 1,50 23
23_B 4,50 24
23_C 7,50 25
24_A 1,50 3

24_B 4,50 6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 9
25_A 1,50 5
25_B 4,50 7
25_C 7,50 9
26_A 1,50 5

26_B 4,50 7
26_C 7,50 8
27_A 1,50 28
27_B 4,50 30
27_C 7,50 30

28_A 1,50 34
28_B 4,50 35
28_C 7,50 36
29_A 1,50 33
29_B 4,50 35

29_C 7,50 35
3_A 1,50 35
3_B 4,50 36
3_C 7,50 36
3_D 10,50 36

3_E 13,50 36
3_F 16,50 36
30_A 1,50 33
30_B 4,50 34
30_C 7,50 34

31_A 1,50 28
31_B 4,50 30
31_C 7,50 30
32_A 1,50 34
32_B 4,50 36

32_C 7,50 36
33_A 1,50 35
33_B 4,50 36
33_C 7,50 36
34_A 1,50 28

34_B 4,50 29
34_C 7,50 29
35_A 1,50 6
35_B 4,50 9
35_C 7,50 11

36_A 1,50 5
36_B 4,50 8
36_C 7,50 10
37_A 1,50 28
37_B 4,50 30

37_C 7,50 30
38_A 1,50 18
38_B 4,50 21
38_C 7,50 21
39_A 1,50 2

39_B 4,50 4
39_C 7,50 6
4_A 1,50 29
4_B 4,50 31
4_C 7,50 31

4_D 10,50 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 31
4_F 16,50 32
40_A 1,50 23
40_B 4,50 25
40_C 7,50 26

5_A 1,50 26
5_B 4,50 27
5_C 7,50 28
5_D 10,50 28
5_E 13,50 29

5_F 16,50 28
6_A 1,50 23
6_B 4,50 24
6_C 7,50 24
6_D 10,50 24

6_E 13,50 24
6_F 16,50 15
7_A 1,50 18
7_B 4,50 20
7_C 7,50 20

7_D 10,50 21
7_E 13,50 21
7_F 16,50 14
8_A 1,50 20
8_B 4,50 21

8_C 7,50 22
8_D 10,50 22
8_E 13,50 23
8_F 16,50 20
9_A 1,50 28

9_B 4,50 29
9_C 7,50 30
9_D 10,50 30
9_E 13,50 30
9_F 16,50 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Cumulatie 





Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

1_A 1,50 56,62
1_B 4,50 57,38
1_C 7,50 57,47
1_D 10,50 57,42
1_E 13,50 57,29

1_F 16,50 57,11
10_A 1,50 54,52
10_B 4,50 55,83
10_C 7,50 55,92
11_A 1,50 57,68

11_B 4,50 58,55
11_C 7,50 58,68
12_A 1,50 57,78
12_B 4,50 58,59
12_C 7,50 58,70

13_A 1,50 51,68
13_B 4,50 52,84
13_C 7,50 52,83
14_A 1,50 36,74
14_B 4,50 37,91

14_C 7,50 38,57
15_A 1,50 51,75
15_B 4,50 52,93
15_C 7,50 52,96
16_A 1,50 57,78

16_B 4,50 58,56
16_C 7,50 58,68
17_A 1,50 57,63
17_B 4,50 58,42
17_C 7,50 58,53

18_A 1,50 57,34
18_B 4,50 58,17
18_C 7,50 58,30
19_A 1,50 51,67
19_B 4,50 52,95

19_C 7,50 53,29
2_A 1,50 49,44
2_B 4,50 50,36
2_C 7,50 50,90
2_D 10,50 51,22

2_E 13,50 51,32
2_F 16,50 51,43
20_A 1,50 37,46
20_B 4,50 38,83
20_C 7,50 39,72

21_A 1,50 36,37
21_B 4,50 37,61
21_C 7,50 38,56
22_A 1,50 42,58
22_B 4,50 43,88

22_C 7,50 44,49
23_A 1,50 34,36
23_B 4,50 36,17
23_C 7,50 38,38
24_A 1,50 41,93

24_B 4,50 43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

24_C 7,50 44,65
25_A 1,50 41,61
25_B 4,50 42,97
25_C 7,50 43,99
26_A 1,50 42,84

26_B 4,50 44,09
26_C 7,50 45,37
27_A 1,50 36,40
27_B 4,50 39,02
27_C 7,50 41,94

28_A 1,50 44,85
28_B 4,50 46,19
28_C 7,50 46,18
29_A 1,50 43,50
29_B 4,50 44,94

29_C 7,50 45,46
3_A 1,50 46,02
3_B 4,50 46,92
3_C 7,50 47,40
3_D 10,50 47,77

3_E 13,50 47,86
3_F 16,50 48,03
30_A 1,50 41,22
30_B 4,50 42,62
30_C 7,50 43,21

31_A 1,50 40,86
31_B 4,50 42,22
31_C 7,50 43,18
32_A 1,50 46,58
32_B 4,50 48,06

32_C 7,50 48,82
33_A 1,50 49,45
33_B 4,50 50,63
33_C 7,50 51,54
34_A 1,50 52,93

34_B 4,50 54,37
34_C 7,50 55,44
35_A 1,50 44,38
35_B 4,50 45,25
35_C 7,50 46,10

36_A 1,50 42,41
36_B 4,50 43,60
36_C 7,50 44,75
37_A 1,50 53,38
37_B 4,50 54,71

37_C 7,50 55,59
38_A 1,50 55,83
38_B 4,50 57,18
38_C 7,50 57,86
39_A 1,50 52,60

39_B 4,50 53,81
39_C 7,50 54,68
4_A 1,50 43,07
4_B 4,50 44,03
4_C 7,50 44,68

4_D 10,50 45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vossepolder

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (febr 2022)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

4_E 13,50 46,26
4_F 16,50 47,45
40_A 1,50 46,34
40_B 4,50 47,32
40_C 7,50 48,18

5_A 1,50 45,05
5_B 4,50 46,11
5_C 7,50 46,85
5_D 10,50 47,62
5_E 13,50 47,98

5_F 16,50 50,23
6_A 1,50 54,64
6_B 4,50 55,85
6_C 7,50 55,98
6_D 10,50 56,03

6_E 13,50 55,85
6_F 16,50 56,23
7_A 1,50 55,91
7_B 4,50 56,84
7_C 7,50 56,96

7_D 10,50 56,96
7_E 13,50 56,91
7_F 16,50 56,79
8_A 1,50 57,39
8_B 4,50 57,98

8_C 7,50 58,04
8_D 10,50 57,95
8_E 13,50 57,81
8_F 16,50 57,61
9_A 1,50 58,01

9_B 4,50 58,58
9_C 7,50 58,61
9_D 10,50 58,48
9_E 13,50 58,28
9_F 16,50 58,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Werkorganisatie HLT Samen
t.a.v. de heer A.  Schaap
Hoofdstraat 115
2181 EC HILLEGOM

Verzenddatum 1 juni 2021 Contactpersoon Bijlage(n)
:
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Zaakkenmerk 2021-005065 Telefoon 0882465752
Ons kenmerk D2021-05-003332 E-mail info@vrhm.nl
Uw kenmerk - Onderwerp Concept-bestemmingsplan Vossepolder (deelgebied 6) Hillegom
Uw brief van 20 mei 2021 Locatie Vossepolder (deelgebied 6) Hillegom

Graag bij correspondentie zaakkenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
info@vrhm.nl
www.vrhm.nl
www.brandweer.nl/hollandsmidden

 
Geachte heer Schaap, 
 
Op 20 mei 2021 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) verzocht advies uit de 
brengen over de fysieke veiligheid omtrent het bestemmingsplan op de locatie Vossepolder 
(deelgebied 6) Hillegom. Het advies is opgesteld op basis van het adviesrecht zoals beschreven 
in artikel 10 en 25 vanuit de Wet Veiligheidsregio's en artikel 2.14 van de WABO. 
  
Beschrijving plangebied 
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk met 25 
grondgebonden woningen en een appartementencomplex voor 16 appartementen mogelijk te 
maken. 
  
Advies 
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, adviseren wij u het volgende: 

 Binnen het plangebied bevindt zich een hoge druk aardgasleiding. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat het groepsrisico door het planvoornemen ruimschoots onder de 
oriëntatiewaarde blijft. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van het 
planvoornemen niet wordt belemmerd door de aanwezige aardgasleidingen.  
Echter betreffen het wel personen die met deze nieuwbouw aan de risico’s worden 
blootgesteld. Het adviesrapport (bijlage 1) verschaft inzicht in het gevaar van deze en 
andere risicobronnen en beschrijft de mogelijke gevolgen. U kunt deze informatie 
gebruiken bij het maken van de integrale afweging tussen de verschillende belangen. 

  



 

2 

 De offensieve bluswatervoorziening (voor de bestrijding van kleine branden) is nog 
niet geprojecteerd in het plangebied. Geadviseerd wordt een voorstel met de 
projecteringstekeningen van de brandkranen en eventuele andere 
bluswaterwinmogelijkheden, inclusief de gereserveerde opstelplaats van het 
brandweervoertuig aan de brandweer voor te leggen. 

 
 
In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie. In bijlage 1 wordt 
nadere uitleg gegeven aan de bovenstaande adviezen. 
  
Niet alle geadviseerde maatregelen kunnen worden opgenomen in dit bestemmingsplan, maar 
zijn bedoeld voor andere afdelingen binnen de gemeente. Deze maatregelen kunnen mogelijk 
binnen andere ruimtelijke plannen of door andere disciplines van de gemeente worden geborgd. 
De VRHM gaat ervan uit dat na de bestuurlijke afweging de overgenomen maatregelen bij de 
juiste afdeling(en) van uw gemeente bekend worden gemaakt. 
  
Opvolging of afwijking van het advies 
De informatie in dit dossier is door de gezamenlijke hulpdiensten (politie, GHOR en brandweer) 
besproken en vertaald naar dit advies. Bij afwijking van dit advies kan dit effecten hebben op de 
(multidisicplinaire) hulpverlening. Graag ontvangen wij van u een afschrift van het door u 
genomen besluit. 
  
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, of wilt u graag meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met de casemanager zoals benoemd in het briefhoofd, via info@vrhm.nl 
of via 088 2465000. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur, 
 

 
 
Lilian E.M. Weber-Teuben, MCPm,  
Sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio Hollands Midden 
 
 
 
 
 
Digitaal verzonden aan: 

 a.schaap@hltsamen.nl 
  
Bijlage(n): 

 Adviesrapport 
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Bijlage 1: Adviesrapport 
  
1. Inleiding 
Dit is het adviesrapport dat hoort bij de brief met kenmerk D2021-05-003332. 
 
Aanleiding 
U heeft ons gevraagd om een advies te geven over het bestemmingsplan. Met het 
bestemmingsplan wordt beoogd om de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk met 
grondgebonden woningen en een appartementencomplex mogelijk te maken. Bij het opstellen 
van het advies zijn de volgende documenten gebruikt: 

 Conceptbestemmingsplan Vossepolder, deelgebied 6 d.d. 2 april 20211 inclusief 
bijbehorende verbeelding. 

  
2. Relevante scenario's 
Er bevinden zich diverse risicobronnen binnen of in de zeer directe omgeving van het 
bestemmingsplan. Het betreft hierbij de volgende risicobronnen, met de daarbij behorende 
scenario’s: 

 Gebouwbrand 
 Hogedrukaardgasleiding W-532-12 - Fakkelbrand 
 Bres in de polderdijk - Overstroming 

Er bevinden zich geen andere relevante risicobronnen binnen of in de directe omgeving van het 
bestemmingsplan. 
  
3. Beschrijving situatie 
Onderstaande analyse op basis van het Kenmerkenschema van het Instituut Fysieke Veiligheid 
schetst een beeld van de toekomstige ontwikkeling. De verschillende kenmerken kennen 
onderling ook een bepaalde mate van samenhang waardoor de kenmerken niet onafhankelijk 
van elkaar bekeken moeten worden maar juist in gezamenlijkheid. 
  
Menskenmerken 
 
Woningen (zelfredzaam) 
De aanwezige personen in woningen zijn over het algemeen zelfredzaam. Aanwezige kinderen 
en ouderen worden beschouwd als verminderd zelfredzame personen. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden. 
  
Mensen kunnen zowel wakend als slapend in het gebouw aanwezig zijn. Het risico niet tijdig te 
kunnen vluchten is groter wanneer mensen slapend aanwezig zijn vanwege de lagere mate van 
opmerkzaamheid (alertheid). De reactietijd voor ontvluchting is hierbij dan ook groter. Er wordt 
wel vanuit gegaan dat de aanwezigen over het algemeen bekend zijn met de inrichting van het 
gebouw en daarmee ook met de vluchtroutes. 
  
Gebouw- en Plangebiedkenmerken 
Het plangebied is in de huidige situatie niet in gebruik als woongebied. In de toekomstige situatie 
zullen er grondgebonden woningen en een appartementencomplex gerealiseerd worden. Uit de 
toelichting / verbeelding blijkt dat de bouwwerken uit maximaal drie resp. vijf bouwlagen zullen 
gaan bestaan. Ontsluiting naar het plangebied zal plaatsvinden via de Weerlaan. 
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Incidentkenmerken 
 
Gebouwbrand 
Voor dit plangebied is een gebouwbrand een relevant scenario. Gezien de nieuwbouw zal een 
brand zich op basis van de bouweisen niet snel naar andere woningen uitbreiden. De woningen 
zullen voorzien moeten worden van rookmelders waarmee een snelle alarmering van aanwezige 
personen wordt versneld. Op de daken worden in het kader van de duurzaamheid zonnepanelen 
geplaatst. Met het plaatsen van zonnepanelen wordt echter extra kans op brand geïntroduceerd. 
Het treffen van (extra) veiligheidsmaatregelen kan escalatie van de brand verkleinen. Er wordt 
dan ook verwezen naar Handreiking advies veilige PV systemen van Brandweer Nederland, met 
daarin aandachtspunten, de toe te passen regelgeving en (brand)veiligheidsadviezen 
betreffende zonnepanelen op daken. 
 
Fakkelbrand 
Vanwege (graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk aardgasleiding. Het 
aardgas stroomt onder hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand 
optreedt. De effecten van een fakkelbrand zijn hittestraling en rook. Hierdoor kunnen 
slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. De warmtestraling is in combinatie met 
de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld. 
  
Eigenschappen hogedrukaardgasleiding 
In onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de hogedrukaardgasleiding opgenomen: 
  
Naam Druk (bar) Diameter (inch) Afstand tot plangebied (meter) 
W-532-12 40 16 0 
    
  
Verbeelding fakkelbrandscenario 

 
 
  

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201201-BRWNL-Handreiking-risicobeheersing-Advies-veilige-PV-systemen.pdf
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W-532-12 (afstand tot het plangebied circa 0 meter) 
Kleur Afstand Brandweeroptreden mogelijk? Straling 
Rood Tot 70 meter Nee > 36 kW 
Oranje Tot 120 meter Nee 35 / 10 kW 
Geel > 120 meter Beperkt (enkel tot 4 kW grens / 180 meter) 10 - 4 kW 
  
Uitleg bovenstaande afbeelding (schade beeld) 

 Rood: onherstelbare schade, alle brandbare materialen gaan branden. 
 Oranje: gemiddelde schade brandhaarden en vervorming van kunststof. 
 Geel: lichte schade geen branden afbladderende verf en ernstige verkleuring. 

 
Bres in de polderdijk 
Voor een overstroming uit een regionale kering is de maximale waterdiepte maximaal 0,8 meter. 
Bij het ophogen/bouwrijp maken zal de maximale overstromingsdiepte kleiner zijn. Voor 
dergelijke scenario's is in (generieke zin) ook aandacht bij de gemeentelijke klimaatstresstest. 
Aanvullende maatregelen in de ruimtelijke ordening worden voor dit plandeel niet nodig geacht. 
 
Omgevingskenmerken 
 
Bereikbaarheid 
Voor hulpdiensten is het goed kunnen bereiken en verlaten van een incident met eigen materieel 
en eigen personeel van cruciaal belang. Hiervoor is het van belang dat wegen zo veel mogelijk 
een onbelemmerde doorgang bieden. Vanuit de ingediende aanvraag blijkt dat voldaan wordt 
aan de afmetingen die gesteld worden aan calamiteitsroutes (tekstueel beschreven op bladzijde 
34 van de toelichting). 
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Alarmering bevolking 
Voor alarmering van de bevolking bij calamiteiten buiten het bouwwerk wordt gebruik gemaakt 
van de waarschuwings-alarmeringssirene. In de nabijheid van het plangebied is een WAS-paal 
aanwezig. Daarnaast speelt ook het NL-alertsysteem een steeds belangrijkere rol bij het 
alarmeren van de bevolking. 
 
Interventiekenmerken 
Een adequate bluswatervoorziening, bestaande uit offensief en defensief bluswater, en een 
goede bereikbaarheid van zowel de bluswatervoorzieningen als de incidentlocatie, zijn 
randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding door de brandweer. 
  
Offensieve bluswatervoorziening 
De offensieve bluswatervoorziening (voor de bestrijding van kleine branden) is nog niet 
geprojecteerd in het plangebied. Graag ontvangen wij te zijner tijd een voorstel met de 
projecteringstekeningen van de brandkranen en eventuele andere bluswaterwinmogelijkheden, 
inclusief de gereserveerde opstelplaats van het brandweervoertuig. 
  
Defensieve bluswatervooziening 
De benodigde defensieve bluswatervoorziening is toereikend, de waterwinplaats voldoet aan een 
waterlevering van 1000 l/min. Het open water ligt binnen een afstand van 160 meter vanaf de 
opstelplaats. 
 
Opkomsttijd 
De opkomsttijd van de brandweer naar het plangebied wordt overschreden. De wettelijke norm 
bedraagt acht minuten voor gebouwen met een woonfunctie. Er is een gemiddelde 
overschrijding van de opkomsttijd van circa één minuut. 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. 
 
 
4. Analyse en advies 
Op basis van de vijf kenmerken, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, is er een 
analyse uitgevoerd. Deze analyse gaat in op de volgende aspecten: incident- en vluchtscenario 
en het bestrijdbaarheidsscenario. 
  
Incident- en vluchtscenario 
 
Woningbrand 
Het handelingsperspectief van de aanwezigen personen is bij een gebouwbrand vanuit 
ruimtelijke ordeningsoogpunt goed. De ontvluchting vanuit het plangebied naar de openbare weg 
is voldoende mogelijk. Voor het bestemmingsplanadvies zijn geen bezwaren. Het veilig 
ontvluchten vanuit de woningen / het appartementencomplex als ook de overige 
brandveiligheidsonderdelen binnen de percelen komen in de aanvraag omgevingsvergunning 
activiteit bouwen naar voren (de meegezonden bouwkundige tekeningen zijn nu niet 
beoordeeld). 
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Fakkelbrand 
Kijkend naar het scenario zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid van de personen binnen 
het invloedsgebied van de aardgastransportleiding zeer beperkt. Dit komt doordat het worstcase 
scenario (vrijwel) geen ontwikkeltijd kent. Voor de personen binnen het invloedsgebied (100% 
letaliteitszone) betekent dit dat zij (vrijwel) geen tijd hebben om zichzelf in redding te brengen. 
 
Wanneer de breuk verder van de planlocatie af plaatsvindt, zijn de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid groter. Mits mensen zich binnen bevinden. De gebouwen kunnen namelijk 
bescherming bieden tegen de warmtestraling. Ook is het vluchten van de risicobron in de 
noordwest-richting mogelijk, vluchten in de zuidoost-richting is vanwege de ligging van de 
ringvaart niet mogelijk. 
 
Risicocommunicatie/voorlichting aan personen in het plangebied draagt bij aan de veiligheid, 
zodat zij voorbereid zijn op de mogelijke gevaren. 
 
Bestrijdbaarheidsscenario 
 
Gebouwbrand 
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid van een gebouwbrand zijn er vanuit ruimtelijke ordening 
geen bijzonderheden anders dan de nadere projectie van brandkranen in het plangebied. In de 
reguliere processen zal door de gemeente / het drinkwaterleiding bedrijf dit nog ter beoordeling 
worden aangeboden. 
 
Fakkelbrand 
Voor aardgastransportleidingen is een directe bronbestrijding van een incident door de 
brandweer niet wenselijk vanwege de aanhoudende toevoer van aardgas uit het kapotte 
leidingdeel. Een brand zal zich manifesteren in de vorm van een fakkelbrand. De brandweer zal 
zich richten op de secundaire branden die kunnen ontstaan. 
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C1 - eerste verdieping

VO totaal = ca. 231,8 m²
GO totaal = ca. 176,7 m²

Bruto inhoud = ca. 840 m³
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BVO (incl. berging) begane grond = 88.8m²
GO (excl. berging) begane grond = 66.6m²

Type C1 -  begane grond

PV paneel
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 52.5m²

Type C1 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C1
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte

70
25

0
70

25
0

26
40

26
40

10
40

0

project: locatie & opdrachtgever: onderwerp:

schaal: datum: getekend:formaat:

wijziging: werknummer: tekeningnummer:

adres: contact:
van Egmond Architecten B.V.
Gooweg 5
2201 AX Noordwijk

+31 (0)71 36 19 700
info@vanegmondarchitecten.nl
www.vanegmondarchitecten.nl Full Service Architectuur

20156 206-C1

Vossepolder fase II Hillegom
BPD Ontwikkeling

DEFINITIEF ONTWERP

woningtype C1

1:100 60x100 R.juni 2021

B. 28/10/2021

WP

WMDR

R

2.1
overloop

2.5
slaapkamer

05
15.9m²

2.2
slaapkamer

04
17.5m²

2.3
badkamer

4.3m²

2.4
techniek

vv

0.3
toiletmk

0.1
entreeR

0.4
woonkamer

/ keuken
57.2m²

R

vv

st
al

en
 li

gg
er

0.5
berging
6.5m²

0.6
terras
12.9m²

1 2

1 2

A

B

A

B

3

3

1 2

1 2

A

B

A

B

3

3

1.2
toilet

1.1
overloop

R

1.3
slaapkamer

03
6.9m²

1.4
slaapkamer

02
12.8m²

1.5
badkamer

6.4m²

1.6
slaapkamer

01
19.6m²

vv

1 2

1 2

A

B

A

B

3

3

* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C1 - eerste verdieping

VO totaal = ca. 231,8 m²
GO totaal = ca. 176,7 m²

Bruto inhoud = ca. 840 m³
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BVO (incl. berging) begane grond = 88.8m²
GO (excl. berging) begane grond = 66.6m²

Type C1 -  begane grond

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 52.5m²

Type C1 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C1
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C2 - eerste verdieping

BVO (incl. berging) verdieping = 102.3m²
GO (excl. berging) verdieping = 76.4m²

Type C2 -  begane grond

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³

BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 52.5m²

Type C2 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C2
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 57.6m²

Type C2 - eerste verdieping

BVO (incl. berging) verdieping = 102.3m²
GO (excl. berging) verdieping = 76.4m²

Type C2 -  begane grond

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³

BVO verdieping = 71.5m²
GO verdieping = 52.5m²

Type C2 - zolder verdieping
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C2
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 onbenoemde ruimte
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* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C3
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 verblijfsruimte
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Achtergevel

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³

project: locatie & opdrachtgever: onderwerp:

schaal: datum: getekend:formaat:

wijziging: werknummer: tekeningnummer:

adres: contact:
van Egmond Architecten B.V.
Gooweg 5
2201 AX Noordwijk

+31 (0)71 36 19 700
info@vanegmondarchitecten.nl
www.vanegmondarchitecten.nl Full Service Architectuur

20156 231-C3

Vossepolder fase II Hillegom
BPD Ontwikkeling

DEFINITIEF ONTWERP

woningtype C3

1:100 60x100 R.oktober 2021

B. 02/12/2021

WP

WMDR

R

2.1
overloop

2.5
slaapkamer

05
15.9m²

2.2
slaapkamer

04
17.5m²

2.3
badkamer

4.3m²

2.4
techniek

vv

1 2

1 2

A

B

A

B

3

3

1 2

1 2

A

B

A

B

3

3

1.2
toilet

1.1
overloop

R

1.3
slaapkamer

03
6.9m²

1.4
slaapkamer

02
12.8m²

1.5
badkamer

6.4m²

1.6
slaapkamer

01
19.6m²

vv

1 2

1 2

A

B

A

B

3

3

* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE C3
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer / keuken verblijfsruimte
0.5 berging opslagruimte
0.6 terras buitenruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 slaapkamer 03 verblijfsruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 badruimte badruimte
1.6 slaapkamer 01 verblijfsruimte

2.1 overloop verkeersruimte
2.2 slaapkamer 04 verblijfsruimte
2.3 badkamer badruimte
2.4 techniek technische ruimte
2.5 slaapkamer 05 verblijfsruimte
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Achtergevel

BVO totaal = ca. 245.3m²
GO totaal = ca. 186,5 m²

Bruto inhoud = ca. 884,5 m³
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20156 231-C3

Vossepolder fase II Hillegom
BPD Ontwikkeling

DEFINITIEF ONTWERP

woningtype C3

1:100 60x100 R.oktober 2021

B. 02/12/2021

type C1 - tussenwoningen

type C2 - hoekwoningen
bnr. 101 & 110

type C3 - hoekwoningen 
bnr. 106 & 107 t.p.v. fietsersbrug

Type C \ vleermuis- en huismuskasten

ontwerp:
gevelaanzichten - type C
 
schaal:
1:200



type F - bnr. 318 

type B2 - bnr. 301 & 302

Type B2 & Type F \ vleermuis- en huismuskasten

ontwerp:
gevelaanzichten - type B2 & F
 
schaal:
1:200

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
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165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp

PV paneel
165 x 100cm
≥ 330Wp
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7.6 m²

1.1 overloop
5.0 m²

1.2 toilet

R

* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012.
* Ventilatie vlgs BENG rapport
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle glasopeningen conform BENG-berekening
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform
  bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
  ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m
  een gemiddelde wateropname heeft van 0,01 kg/(m²*S1/2) maar niet groter dan
  0,2 kg/(m²*S1/2), bij de badruimte geldt bovendien dat ter plaatse van de douche
  over een lengte van 3,0m deze hoogte 2,1m is.
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
  en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Alle deuren/doorgangen hebben een vrije doorgang van min. 85x230cm.
* De voordeur heeft een vrije doorgang van min. 90x230cm.

* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-)
  aansluitvoorwaarden voor water en electriciteit zoals deze zijn
  vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van waterleiding-
  en electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Het weren van muizen en ratten dmv. muisdichten ventilatieroosters
* De aanleg en het materiaal voor de riolering van de woning voldoen
  aan de daarvoor geldende voorschriften, vermeld in de bouwverordening
  der gemeente Hillegom alsmede de van toepassing zijnde NEN

normen.
* Hekwerk/Frans balkon uitvoeren conform CF 6702 (zandzakproef)
* Metselwerk: 6 RVS spouwankers/m² (4mm)

* positie PV-panelen is indicatief weergegeven en kan afwijken van
de positie die aangegeven is in de berekeningen. Positie vanuit de berekeningen
is leidend hierin.
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BVO begane grond = 81,9 m²
GO begane grond = 69,1 m²

Type F2 -  begane grond

BVO totaal = ca. 206,8 m²
GO totaal = ca. 159,4 m²

Bruto inhoud = ca.  m³

BVO (incl. berging) begane grond = 90,6 m²
GO (excl. berging) begane grond = 69,1 m²

Type F1 -  begane grond

BVO totaal = ca. 218,2 m²
GO totaal = ca. 152,6 m²

Bruto inhoud = ca.  m³

BVO verdieping = 62,4 m²
GO verdieping = 52,0 m²

Type F2 - eerste verdieping

BVO verdieping = 65,1 m²
GO verdieping = 52,0 m²

Type F1 - eerste verdieping

BVO zolder  = 62,4 m²
GO zolder  = 38,3 m²

Type F2 - zolder verdieping

BVO zolder = 62,4 m²
GO zolder = 31,5 m²

Type F1 - zolder verdieping

Ruimtebenamingen vlgs. Bouwbesluit

TYPE F
0.1 entree verkeersruimte
0.2 meterkast meterruimte
0.3 toilet toiletruimte
0.4 woonkamer verblijfsruimte
0.5 keuken verblijfsruimte

1.1 overloop verkeersruimte
1.2 toilet toiletruimte
1.3 badkamer badruimte
1.4 slaapkamer 02 verblijfsruimte
1.5 slaapkamer 01 verblijfsruimte
1.6 slaapkamer 03 verblijfsruimte

2.1 zolderruimte onbenoemde ruimte
2.2 techniek technische ruimte
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20156 227-F

Vossepolder fase II Hillegom
BPD Ontwikkeling

DEFINITIEF ONTWERP

woningtype F

1:100 60x115 R.september 2021

A.
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20156 233-B2 (bnr 301-302)

Vossepolder fase II Hillegom
BPD Ontwikkeling

DEFINITIEF ONTWERP

woningtype B2
bnr. 301-302

1:100 60x65 R.28/10/2021

A.

Achtergevel Bnr. 301 - 302
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20156 233-B2 (bnr 301-302)

Vossepolder fase II Hillegom
BPD Ontwikkeling

DEFINITIEF ONTWERP

woningtype B2
bnr. 301-302

1:100 60x65 R.28/10/2021

A.

Achtergevel Bnr. 301 - 302
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Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres: 

Fax 071-4083101 Postbus 159 Vondellaan 55 

www.odwh.nl 2300 AD Leiden 2332 AA Leiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet geluidhinder 
 
 

Ontwerpbesluit hogere waarden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: ‘Vossepolder, deelgebied 6’ in Hillegom 
Gemeente: Hillegom 

 
 
 
 
 
 

Datum: 
2 maart 2022 
 
Ons kenmerk: 
D2022-022317 
 
Zaaknummer: 
2022-003393 
 
Bijlagen: 
2 



 

 

 
 
 
Ons kenmerk:  
D2022-022317 
 

   

  2 

   

Ontwerp besluit namens het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hillegom 
 
1. ONDERWERP 
 
De gemeente Hillegom is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan 
‘Vossepolder, deelgebied 6’. In dit bestemmingsplan worden in totaal 47 nieuwe 
woningen mogelijk gemaakt. Deze locaties zijn kadastraal bekend als gemeente 
Hillegom, sectie B, nr. 6759 (ged.). 
 
Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzones van de Weerlaan en de Oude 
Weerlaan in Hillegom en de Hillegommerdijk in Beinsdorp. De planlocatie ligt binnen de 
bebouwde kom (en buiten de zone van een snelweg of autoweg) en wordt daarom 
beschouwd als stedelijk gebied zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh).  
 
Ten behoeve van dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd1. Uit dit akoestisch 
onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in 
artikel 82 van de Wgh, ten gevolge van het verkeer op de Weerlaan en de 
Hillegommerdijk ter plaatse van het plangebied zal worden overschreden. 
 
Hieronder is beoordeeld of voor het plangebied een hogere waarde voor de 
geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai kan worden vastgesteld. Als blijkt dat 
een hogere waarde kan worden vastgesteld binnen het kader van de Wgh, dan volgt 
hieruit dat er voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai een acceptabel woon- en 
leefklimaat gewaarborgd is. 
 
 
2. BEOORDELINGSKADER 
 
In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege 
(toekomstig) wegverkeerslawaai ter plaatse van gevels van geluidgevoelige 
bestemmingen. In de Wgh wordt daarbij uitgegaan van een voorkeurswaarde (hoogste 
toelaatbare geluidbelasting, zoals bepaald in artikel 82 van de Wgh) en een maximaal 
toelaatbare geluidbelasting (hogere geluidbelasting dan de genoemde 
voorkeurswaarde, zoals bepaald in artikel 83 van de Wgh).  
 
Een geluidbelasting onder de voorkeurswaarde is zonder meer toelaatbaar. De effecten 
van geluid worden dan aanvaardbaar geacht.  
Een geluidbelasting hoger dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting is niet 
toelaatbaar.  
In het gebied tussen de voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting 
is de geluidbelasting alleen toelaatbaar na een afwegingsproces (procedure hogere 
waarde).  
 

 
1 Akoestisch onderzoek ‘Onderzoek wegverkeerslawaai Vossepolder, deelgebied 6’, opgesteld door Rho 
adviseurs, d.d. 14 februari 2022, projectnummer 2018.1423.  
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Als blijkt dat bij geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting de 
voorkeurswaarde overschrijdt, moet overwogen worden of een hogere waarde kan 
worden vastgesteld. De voorkeurswaarde ter plaatse van de gevels van woningen voor 
het wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting 
bedraagt 63 dB.  
 
Naast de eisen die de Wgh stelt aan de gevelbelasting, stelt het Bouwbesluit 2012 eisen 
aan het toelaatbare binnenniveau in een woning of een andere geluidgevoelige 
bestemming. In deze situatie bedraagt het maximaal toelaatbare binnenniveau 33 dB. 
 
Artikel 110a, lid 5 van de Wgh bepaalt dat het vaststellen van een hogere waarde voor 
geluid slechts plaatsvindt, indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende 
doeltreffend zijn, danwel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft een 
hogerewaardenbeleid vastgelegd in de ‘Richtlijnen voor het vaststellen van hogere 
waarden Wet geluidhinder, 4 maart 2013’. In deze Richtlijnen is een aantal specifieke 
voorwaarden en criteria vastgelegd waaraan een hogere waarde wordt getoetst. De 
Richtlijnen zijn te downloaden via de website www.odwh.nl. 
 
 
3. OVERWEGINGEN 
 
3.1 Algemeen  
Bij de keuze van maatregelen om de geluidbelasting te verminderen moet rekening 
worden gehouden met diverse aspecten. Verschillende opties worden beoordeeld op 
hun effect. De mogelijkheden om de geluidbelasting vanwege een weg te verminderen 
zijn onder te verdelen in: 
1. bronmaatregelen, zoals beperking van (een deel van) het verkeer, het verlagen van 

de toegestane snelheid en het toepassen van stillere wegdekken. 
2. overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen of afstandsvergroting. 
3. ontvangermaatregelen (op woningniveau), zoals woningisolatie. 

 
Om de leefomgevingskwaliteit zoveel mogelijk te behouden, wordt eerst gekeken naar 
bron- en overdrachtsmaatregelen en daarna naar maatregelen op woningniveau. 
Maatregelen op woningniveau hebben uitsluitend betrekking op het geluidniveau 
binnen een woning en niet ter plaatse van de gevels. Deze maatregelen komen pas ter 
sprake nadat een hogere geluidbelasting dan 48 dB ter plaatse van de gevels van 
woningen is vastgesteld. 
 
3.2 Beschrijving plan 
Het plangebied maakt onderdeel uit van een nieuwe woonwijk Vossepolder. Het nu 
voorliggende plan heeft betrekking op deelgebied 6, de laatste fase van de realisatie 
van deze woonwijk. De woonwijk is mogelijk gemaakt in het geldende 
bestemmingsplan Vossepolder uit 2006. De geldende bestemming is Wonen – uit te 
werken. Met het bestemmingsplan ‘Vossepolder, deelgebied 6’ wordt invulling 
gegeven aan deze uitwerkingsbevoegdheid. 
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Voor het plangebied zijn niet eerder hogere waarden vastgesteld. 
 
3.3 Toetsing 
In het akoestisch rapport is de geluidbelasting vanwege de Weerlaan en de 
Hillegommerdijk, met aftrek van de wettelijke correctiefactor, ter plaatse van de grens 
van het bouwvlakken inzichtelijk gemaakt. 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, de voorkeurswaarde 
van 48 dB ter plaatse van de grens van een aantal van de bouwvlakken wordt 
overschreden. Dit betreft maximaal 14 appartementen en 13 grondgebonden 
woningen. De maximale geluidbelasting, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, ten gevolge van 
het wegverkeer op de Weerlaan bedraagt 54 dB en ten gevolge van het verkeer op de 
Hillegommerdijk 51 dB. Deze geluidbelastingen voldoen aan de maximale 
ontheffingswaarde van de Wgh van 63 dB. 
 
3.4 Beoordeling 
A. Toetsing Wet geluidhinder 
Bronmaatregelen 
Voor de Weerlaan geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur en voor de 
Hillegommerdijk van 60 km/uur. De wegdekverharding van beide wegen bestaat uit 
dicht asfaltbeton. De geluidbelasting kan door het verlagen van de toegestane snelheid 
op de betreffende weg worden verlaagd. Ook door het vervangen van het huidige 
wegdek door een stiller type wegverharding, is een geluidreductie ter plaatse van het 
plangebied mogelijk. 
 
Geconcludeerd kan worden dat verkeerskundige maatregelen met betrekking tot het 
verder verlagen van de toegestane rijsnelheid, negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de doorstroomsnelheid van het verkeer en de verkeerscirculatie. Om met het 
vervangen van wegdekken tot een merkbare geluidreductie te komen, moeten deze 
dekken over lengtes van enkele honderden meters worden aangepast.  
 
De financiële gevolgen van vervanging van wegdekken, de negatieve gevolgen van 
verdergaande snelheidsbeperking voor de doorstroomsnelheid van het verkeer en de 
verkeerscirculatie en de omvang van deze maatregelen, staan niet in verhouding tot de 
hoogte van de overschrijding van de voorkeurswaarde. 
 
De kosten voor het treffen van bronmaatregelen staan niet in verhouding tot de 
omvang van het bouwplan.  
 
Overdrachtsmaatregelen 
Door het realiseren van geluidschermen kan een reductie tot de voorkeurswaarde 
worden bereikt. Vanwege de ligging van het plangebied binnen de bebouwde kom is de 
plaatsing van een geluidscherm vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk en 
ook niet uitvoerbaar. Daarnaast is het voor de beleving van het gebied belangrijk zicht 
te hebben op het overige landschap (inclusief bebouwing). 
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Ook overdrachtsmaatregelen in de vorm van het verder vergroten van 
de afstand of het aanpassen van de bodem tussen het plangebied en de wegen, zijn in 
dit geval geen reële opties.  
 
De conclusie is dat het treffen van verdergaande overdrachtsmaatregelen geen reële 
optie is. 
 
Ontvangermaatregelen 
Bij het ontwerp van de nieuwbouwwoningen zal rekening worden gehouden met de 
geluidbelasting ten gevolge van de Weerlaan en de Hillegommerdijk. De woningen en 
appartementen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Het hoogst toelaatbare 
binnenniveau van 33 dB wordt gegarandeerd. Er moeten zodanige maatregelen aan het 
bouwwerk getroffen worden dat deze aan een binnenniveau van 33 dB voldoen. 
 
Cumulatie  
Bij het vaststellen of aan een maximaal binnenniveau van 33 dB wordt voldaan, is de 
gecumuleerde gevelbelasting bepalend. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer op de in de omgeving van de planlocatie aanwezige wegen bedraagt ten 
hoogste 59 dB, excl. correctie ex. art. 110g Wgh. Het gecumuleerde niveau wordt 
acceptabel geacht.  
 
B. Toetsing beleid van de Omgevingsdienst West-Holland (de ‘Richtlijnen’, zie ook 
Beoordelingskader, Hoofdstuk 2) 
In de Richtlijnen is een aantal criteria opgenomen. Indien het verzoek aan een van deze 
criteria voldoet, is er geen bezwaar tegen het verlenen van de hogere waarde. 
Daarnaast is in de Richtlijnen een aantal voorwaarden opgenomen waaraan het plan 
moet voldoen. 
 
Toetsing criteria  
De woningen zijn met het geldende bestemmingsplan uit 2006 in principe mogelijk 
gemaakt. Er hoeft dan ook niet getoetst te worden aan de criteria. 
 
Toetsing voorwaarden  
Gelet op de berekende maximale geluidbelasting van 54 dB (incl. aftrek ex. art. 110g 
Wgh) zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.  
1. Er moet akoestische compensatie toegepast worden.  

2. Er kan alleen een hogere waarde dan 53 dB worden vastgesteld, indien de 
verblijfsruimten, alsmede ten minste een buitenruimte van een woning zich niet 
aan de hoogst geluidbelaste zijde ligt, tenzij overwegingen van stedenbouw of 
volkshuisvesting zich daartegen verzetten.  

3. Er wordt gestreefd naar ten minste een stille gevel (< 48 dB).  

4. Indien een dove gevel wordt toegepast dan bij voorkeur niet als voor- of 
achtergevel.  

5. Ingrijpende wijziging bestaande stedenbouwkundige functie of structuur.  
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Ad.1 Akoestische compensatie 
Akoestische compensatie is aan de orde bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB. 
Deze geluidbelasting doet zich voor op de volgende toetspunten: 
▪ Westgevel appartementengebouw 2e en 3e bouwlaag (54 dB; 2 appartementen). 
▪ Westgevel grondgebonden woningen langs Weerlaan 2e en 3e bouwlaag (54 dB; 10 

woningen). 
Gelet op de beperkte overschrijding van de geluidbelasting van 53 dB, zijn slechts in 
beperkte mate aanvullende maatregelen in het kader van akoestische compensatie 
nodig. De buitenruimte van appartementen met een geluidbelasting van 54 dB dient 
zoveel mogelijk geluidluw uitgevoerd te worden. Voor de grondgebonden woningen 
zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 
 
Ad.2 Verblijfsruimten en buitenruimten niet aan hoogst belaste zijde 
Het plan bestaat uit het realiseren van grondgebonden woningen en appartementen. 
De planlocatie en de bouwvlakken maken het mogelijk om verblijfsruimten en een 
buitenruimte aan de niet hoogst belaste zijde van de woningen en appartementen te 
realiseren. 
 
Ad.3 Stille gevel 
De oostzijde van de grondgebonden woningen langs de Weerlaan is een stille gevel. 
Voor de oostelijk gelegen bouwvlak geldt dat de westzijde ten opzichte van de 
Hillegommerdijk een stille gevel is. 
Niet alle appartementen beschikken over een stille gevel vanwege de situering van het 
bouwvlak. 
 
Ad.4 Dove gevel 
Er wordt geen dove gevel toegepast. 
 
Ad. 5 Ingrijpende wijziging bestaande stedenbouwkundige functie of structuur 
De bouw van deze appartementen leidt niet tot een ingrijpende wijziging van de 
bestaande stedenbouwkundige functie of structuur, zoals beoogd met het geldende 
bestemmingsplan uit 2006. 
 
Geconcludeerd kan worden dat op ontvangerniveau voldaan wordt aan de Richtlijnen. 
 
3.5 Conclusie. 
Na toetsing aan de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het beleid van de 
Omgevingsdienst West-Holland, zoals vastgelegd in de eerder genoemde Richtlijnen, is 
gebleken dat een acceptabel leefklimaat in de woningen kan worden bereikt. 
 
 
4. PROCEDURE 
 
4.1 Algemeen 
De gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van voorliggend hogere 
waardebesluit. De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken (zoals het 
vaststellen van hogerewaardebesluiten) uit namens de gemeente Hillegom. De taken 
en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling 
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Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze 
regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst. 
 
4.2 Rechtsbescherming  
In artikel 110c lid 1 van de Wgh is bepaald dat bij de totstandkoming van deze 
beschikking afdeling 3.4 van de Awb (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) 
van toepassing is. Deze procedure bevat bepalingen over onder meer het bekend 
maken van het ontwerp van de beschikking, het ter inzage leggen en inzien van 
stukken, het naar voren brengen van zienswijzen en de beslistermijn.  
Het ontwerpbesluit hogere waarde wordt voorafgaand aan, of tegelijkertijd met, het 
bijbehorende ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd.  
 
Zienswijzen  
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit kunnen, zowel mondeling als schriftelijk, 
zienswijzen worden ingebracht door belanghebbenden. Dat doet u schriftelijk of 
mondeling binnen zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken. U stuurt uw zienswijze naar: burgemeesters en wethouders van 
de gemeente Hillegom, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 
AD Leiden. 
 
 
5. CONCLUSIE 
 
Voor de realisatie van in totaal 47 nieuwe woningen en appartementen in het 
plangebied ‘Vossepolder, deelgebied 6’ in Hillegom, kadastraal bekend gemeente 
Hillegom, sectie, B, nr. 6759 (ged.) is een hogere waarde noodzakelijk. Uit het 
akoestisch rapport blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB wordt overschreden. Wel 
wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van de Wgh van 63 dB. 
Ook wordt voldaan aan de maximale hogere waarde van 58 dB als bedoeld in de 
Richtlijnen.  
Er is sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. 
 
Deze hogere waarde kan verleend worden, mits: 
1. Ten minste een van de tot de woning of het appartement behorende buitenruimten 

gelegen zijn aan een geluidluwe gevel met een geluidbelasting van maximaal 48 dB. 
Indien dit niet mogelijk is dient de buitenruimte afsluitbaar gemaakt te worden. 

 
Maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde terug te dringen zijn 
onvoldoende doeltreffend dan wel ontmoeten overwegende bezwaren van 
verkeerskundige, landschappelijke en/of financiële aard. 
Het voorgaande geeft ons aanleiding om een hogere waarde vast te stellen.  
 
 
ONTWERPBESLUIT 
 
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder, zijn wij voornemens om wij een hogere waarde vast te stellen voor het 
realiseren van 47 woningen in het plangebied ‘Vossepolder, deelgebied 6’ in Hillegom, 
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kadastraal bekend als gemeente Hillegom, sectie B, nrs. 6759 (ged.). De 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, bedraagt 
vanwege het wegverkeer op de Weerlaan 54 dB (18 appartementen en 10 woningen) 
en vanwege het wegverkeer op de Hillegommerdijk 51 dB (3 woningen). 
 
Aan dit besluit worden de volgende voorwaarden verbonden: 
1. Bij een gevelbelasting van meer dan 53 dB moet ten minste een van de tot de 

woning behorende buitenruimten gelegen zijn aan een geluidluwe zijde met een 
geluidbelasting van maximaal 48 dB. 

2. Als de geluidbelasting van een buitenruimte in de onder 1 bedoelde situatie niet tot 
48 dB teruggebracht kan worden, moet de buitenruimte afsluitbaar gemaakt 
worden. 

 
Aandachtspunten overige regelgeving: 
▪ Bij de te verlenen bouwvergunning worden maatregelen getroffen om te voldoen 

aan het Bouwbesluit 2012. Hiervoor wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de te treffen maatregelen. 

▪ De planregels en/of de planverbeelding van het hiermee samenhangende 
bestemmingsplan dienen voldoende waarborgen te bevatten tegen het 
overschrijden van de (hogere) waarden en het voldoen aan de voorwaarden, 
behorende bij dit besluit. 

▪ Wellicht ten overvloede merken wij op dat wij bij de behandeling van dit besluit 
alleen aspecten hebben mogen betrekken die rechtstreeks voortvloeien uit de 
toepassing van de Wet geluidhinder; aan dit besluit kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend met betrekking tot eventuele andere door de gemeente te nemen 
besluiten over bijvoorbeeld bouw- en bestemmingsplannen 

 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, 
 

 
de heer R. Heemskerk 

Portefeuillemanager Omgevingsadvies  

 

 

 

 

Bijlagen:  
1. Situatieschets.  
2. Akoestisch rapport opgesteld door Rho adviseurs, d.d. d.d. 14 februari 2022, 

projectnummer 2018.1423. 
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Bijlage 1 
Situatieschets 
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Bijlage 2 
Akoestisch rapport opgesteld door Rho adviseurs, d.d. d.d. 14 februari 2022, 
projectnummer 2018.1423. 
 
 
 



Bijlage 13    Nota zienswijzen 
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

Artikel 1    Begripsbepalingen 
 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Vossepolder, deelgebied 6 als vervat in het GML‐bestand NL.IMRO.0534.Vossepolder‐VA01 van 
de gemeente Hillegom. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar  ingevolge de regels, regels worden 
gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5    Aanbouw 

Een toevoeging van een afzonderlijke ruimte aan een hoofdgebouw, dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 
van het hoofdgebouw. 

1.6    Aaneengebouwd 

Woningbouwtype waarbij meer dan twee hoofdgebouwen met de zijgevels aaneen zijn gebouwd. 

1.7    Aan‐huis‐gebonden beroep 

De uitoefening van een beroep in de woning waarin de beroepsuitoefenaar woont, mits deze uitoefening 
ondergeschikt is aan de woonfunctie als hoofdfunctie van de woning en het uiterlijk aanzien van de woning niet 
zodanig verandert dat de woning het karakter van een woning grotendeels verliest en mits deze uitoefening geen 
onevenredige afbreuk doet aan het woonklimaat in de directe omgeving. 

1.8    Bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9    (Bedrijfsmatige) kamerverhuur 

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder meer 
blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig 
wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen. 
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1.10    Beperkt kwetsbaar object 

Een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.11    Bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak. 

1.12    Bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13    Bevoegd gezag 

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.14    Bijgebouw 

Een vrijstaand gebouw ten dienste van het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en daar in functioneel 
en bouwkundig opzicht ondergeschikt aan is. 

1.15    Bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, 
alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats. 

1.16    Bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 

1.17    Bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten. 

1.18    Bouwperceelgrens 

De grens van een bouwperceel. 

1.19    Bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.20    Bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de 
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.21    Dakkapel 

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak bevindt, 
waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst. 

1.22    Erker 

Uitbouw aan de voorzijde van het hoofdgebouw. 
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1.23    Gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte 
vormt. 

1.24    Gestapelde woningen 

Twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen. 

1.25    Hoofdgebouw 

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het 
belangrijkste gebouw op een bouwperceel kan worden aangemerkt. 

1.26    Huishouden 

persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en 
continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen;   

1.27    Kap 

een constructie van twee of meer hellende dakvlakken.   

1.28    Kwetsbaar object 

Een kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.29    NEN 

de door de Stichting Nederlands Normalisatie‐instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment van 
vaststelling van het plan. 

1.30    Nutsvoorzieningen 

de voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van 
(ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.31    Overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.32    Peil 

Voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de 
hoofdtoegang; In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.33    Straatmeubilair 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals draagconstructies voor reclame, voorwerpen van beeldende kunst, 
vitrines, zitbanken, bloemen‐ of plantenbakken, gedenk‐tekens, speeltoestellen, straatverlichting of wegbewijzering;   
verkooppunten voor motorbrandstoffen worden niet begrepen onder straatmeubilair. 

1.34    Twee‐aaneen 

Woningbouwtype waarbij twee hoofdgebouwen met de zijgevels aaneen zijn gebouwd. 

 



     

     
98/116   

1.35    Voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan 
worden aangemerkt. 

1.36    Vrijstaand 

Woningbouwtype waarbij hoofdgebouwen met de zijgevels niet aaneen zijn gebouwd. 

1.37    Wonen 

huisvesting in een woning waarbij de bewoner(s) gezamenlijk één afzonderlijk huishouden vormen; 

1.38    Woning of wooneenheid 

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet meer dan 
één huishouden; hieronder worden tevens zorgwoningen en bedrijfs/dienstwoningen verstaan. 
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Artikel 2    Wijze van meten 

2.1    afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten 
waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2    bouwhoogte van een antenne‐installatie 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne‐installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne‐installatie; 

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne‐installatie: tussen de voet van de 
(schotel)antenne‐installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne‐installatie. 

2.3    bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen. 

2.4    breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.5    dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6    goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel. 

2.7    hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine. 

2.8    oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.9    vloeroppervlakte 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

 

Artikel 3    Groen 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen 
b. speelvoorzieningen; 
c. voet‐ en fietspaden; 
d. water, waterlopen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
e. taluds en oevers; 
f. straatmeubilair; 
g. nutsvoorzieningen. 

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m; 
c. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van voorwerpen van beeldende kunst ten hoogste 5 

m bedragen. 
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Artikel 4    Verkeer 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook; 
b. voet‐ en fietspaden; 
c. verblijfsgebied; 
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, 

parkeervoorzieningen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

4.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de 

wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 3 m.   
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Artikel 5    Water 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. watergangen en waterpartijen; 
b. waterberging; 
c. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d. taluds en oevers; 
e. bruggen ten behoeve van langzaam verkeer; 
f. voorwerpen van beeldende kunst. 

5.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 6    Wonen 

6.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen, inclusief de uitoefening van aan‐huis‐gebonden beroepen; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en 

water. 

6.2    Bouwregels 

Op  de  tot  'Wonen'  bestemde  gronden  mogen  uitsluitend  woningen  worden  gebouwd,  met  daarbijbehorende 
bijgebouwen, aanbouwen, uitbouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, met dien verstande dat: 
 
6.2.1    Hoofdgebouwen 

voor hoofdgebouwen de navolgende regels gelden: 
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangeduide bouwvlak worden gebouwd; 
b. hoofdgebouwen mogen als volgt worden gebouwd; 

1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand'; vrijstaand; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'twee‐aaneen': twee‐aaneen; 
3. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapeld; 
4. daar  waar  de  aanduiding  'vrijstaand'  en  'twee‐aaneen'  gezamenlijk  opgenomen  zijn,  zijn  beide 

bebouwingsvormen toegestaan; 
c. het  aantal  woningen  per  bouwvlak mag  niet meer  bedragen  dan  het met  de  aanduiding  'maximum  aantal 

wooneenheden' opgenomen aantal woningen;   
d. bij  vrijstaande  en  twee‐aaneen  gebouwde  woningen,  bedraagt  de  afstand  van  de  niet‐aaneen  gebouwde 

zijgevels tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m, met uitzondering van: 
1. woningen  ter  plaatse  van  de  aanduiding  'specifieke  bouwaanduiding  ‐  1'  alwaar  per woning  één  van  de 

zijgevels tot in de zijdelingse perceelsgrens gebouwd mag worden; 
2. de woning  ter plaatse  van de aanduiding  'specifieke bouwaanduiding  ‐ 2', alwaar de afstandseis  van 3 m 

uitsluitend van toepassing is op het gedeelte van de zijdelingse perceelsgrens die parallel aan de zijgevel ligt; 
e. de goot‐ en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan wordt aangeduid ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'; 
f. de  hoofdgebouwen  dienen  te worden  voorzien  van  een  kap met  een  dakhelling  van  ten minste  35°  en  ten 

hoogste 85°, met uitzondering van hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding  'specifieke bouwaanduiding ‐ 
1' alwaar de dakhelling ten minste 35° en ten hoogste 90° dient te bedragen;   

g. de gezamenlijke breedte van dakkapellen op het dakvlak van de voorgevel van een hoofdgebouw bedraagt ten 
hoogste 50% van de breedte van dat dakvlak. 
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6.2.2    Bijgebouwen, aan‐ en uitbouwen 

voor bijgebouwen, aan‐ en uitbouwen van de woning en bouwwerken, geen gebouw zijnde, de navolgende regels 
gelden: 
a. bijgebouwen  en  aanbouwen  dienen  op  een  afstand  van  tenminste  2,5  m  achter  de  voorgevel  te  worden 

gebouwd, uitgezonderd een erker van ten hoogste 5 m2 welke voor de voorgevel mag worden geplaatst, mits de 
afstand van de erker tot de bestemming verkeer tenminste 2,5 m bedraagt; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a, geldt ter plaatse van de aanduiding  'specifieke bouwaanduiding  ‐ 3' dat 
bijgebouwen en aanbouwen op een afstand van tenminste 2,5 m achter de (denkbeeldige) lijn dienen te worden 
gebouwd die loopt vanaf de hoek van de voorgevel tot haaks op de zijdelingse perceelsgrens, uitgezonderd een 
erker  van  ten  hoogste  5  m2  welke  daarvoor  mag  worden  geplaatst,  mits  de  afstand  van  de  erker  tot  de 
bestemming verkeer tenminste 2,5 m bedraagt; 

c. de diepte van een aanbouw, een uitbouw of een aangebouwd bijgebouw en gebouwd achter het hoofdgebouw 
mag niet meer bedragen dan 3 m achter de achtergevel van het hoofdgebouw;   

d. de diepte van aan de  zijgevel aangebouwde aan‐, uit‐, en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan  tot 3 m 
achter het verlengde van de achtergevel van het hoofdgebouw; 

e. in afwijking van het bepaalde onder c en d, geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding ‐ 4' 
een maximum van 3,4 m voor de maten als genoemd onder c en d; 

f. het gezamenlijk oppervlak aan bijgebouwen, aanbouwen en uitbouwen van de woning en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde zoals overkappingen, bedraagt per woning ten hoogste 60 m2; 

g. per woning mogen ten hoogste 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd; 
h. de  goothoogte  van  vrijstaande bijgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  3,5 m  en  van  aangebouwde  bijgebouwen, 

aanbouwen en uitbouwen van de woning mag de bouwhoogte ten hoogste 0,4 m boven de vloer van de eerste 
verdieping van het hoofdgebouw zijn. 

 
6.2.3    Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, de volgende regels gelden: 
a. de hoogte van erf‐ en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de hoogte van erf‐ 

en terreinafscheidingen die voor de voorgevel van woningen worden geplaatst niet meer mag bedragen dan 1 m; 
b. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3m, met dien verstande dat de 

hoogte  van  andere  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  voor  de  voorgevel  van  woningen  niet  meer mag 
bedragen dan 1 m. 

 
6.2.4    Algemene bouwregels 

Een bouwperceel behorende bij een woning wordt bebouwd tot ten hoogste 40% voorzover gelegen op 2,5 m achter 
de voorgevel bouwgrens en met uitsluiting van de daar aanwezige oppervlakte van het hoofdgebouw. 
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6.3    Nadere eisen 

a. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot de situering, de afmeting, dakbeëindiging, de 
detaillering, de kapvorm en de nokhoogte, van de in lid 6.2.1 en 6.2.2 genoemde bebouwing, indien dit naar hun 
oordeel noodzakelijk is in verband met: 
1. het realiseren van de met het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit; 
2. de bebouwingskarakteristiek van de omgeving; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

b. nadere eisen, als bedoeld onder a. kunnen tevens worden gesteld ten behoeve van het verkrijgen van een 
harmonieuze ruimtelijke opbouw van het plangebied. 

6.4    Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels: 
a. de uitoefening van een aan‐huis‐gebonden beroep als bedoeld in lid 6.1 onder a is toegestaan voor zover: 

1. het vloeroppervlak ten behoeve van een aan‐huis‐gebonden beroep of aan‐huis‐verbinden bedrijf niet groter 
is dan 25% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw, inclusief aan‐ en uitbouwen, met een maximum 
van 40 m2; 

2. het aan‐huis‐gebonden beroep in de eigen woning van de beoefenaar wordt uitgeoefend; 
b. het is verboden om bijbehorende bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken als zelfstandige woning; 
c. het gebruik van woningen en/of wooneenheden anders dan voor één huishouden is niet toegestaan.       
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Artikel 7    Leiding ‐ Gas 

7.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding ‐ Gas' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) – 
mede bestemd voor een aardgastransportleiding. 

7.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor 

de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan 
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering. 

7.3    Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de 
andere daar voorkomende bestemming(en) (lid 7.2 onder b) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt 
geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning 
kan slechts worden verleend indien geen beperkt kwetsbare en/of kwetsbare objecten worden toegelaten. 

7.4    Specifieke gebruiksregels 

Het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud 
van de gasleiding, is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de leidingbeheerder.   

7.5    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

7.5.1    Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding ‐ Gas zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
b. het aanbrengen en/of rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het 

aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
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7.5.2    Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 7.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals in 

lid 7.3 bedoeld; 
b. normaal onderhoud en beheer ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de 

functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
 
7.5.3    Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.5.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor 
niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. 
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Artikel 8    Waterstaat ‐ Waterkering 

8.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat ‐ Waterkering' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor de waterkering. 

8.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor 

de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan 
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering. 

8.3    Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 8.2 onder b, indien de bij de betrokken bestemming 
behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig wordt geschaad. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

 

Artikel 9    Anti‐dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of 
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 10    Algemene bouwregels 

10.1    Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, aanduidingsgrenzen en 
regels worden overschreden door tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen en balkons mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt. 

10.2    Bestaande maten 

Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende: 
a. voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in 
het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en 
oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:   
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten hoogste toelaatbaar 

mogen worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten minste toelaatbaar 

mogen worden aangehouden; 
b. ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats 

plaatsvindt;   
c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken, als opgenomen in dit plan, niet van 

toepassing. 
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Artikel 11    Algemene afwijkingsregels 

11.1    Maten en bouwgrenzen 

Tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is, kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken van 
de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 

technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag 
met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge 
de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 12    Overige regels 

12.1    Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van 
vaststelling van het plan. 

12.2    Parkeren en laden of lossen 

a. een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw wordt slechts verleend,  indien  is aangetoond dat 
wordt of zal worden voldaan aan het gemeentelijke parkeerbeleid. 

b. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw waarvoor een behoefte bestaat voor ruimte voor 
het  laden  of  lossen  van  goederen  wordt  slechts  verleend,  indien  is  aangetoond  dat  op  het  betreffende 
bouwperceel in voldoende mate ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt of zal worden aangebracht. 

c. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a en/of b: 
1. voor zover op andere wijze  in de benodigde parkeergelegenheid of  laad‐ of  losruimte wordt voorzien, dan 

wel; 
2. mits  het  voldoen  aan  deze  regels  door  bijzondere  omstandigheden  op  overwegende  bezwaren  stuit,  tot 

welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden gerekend: 
 een te verwachten meer dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of bezoekers van het gebouw; 
 een te verwachten meer dan gemiddeld aantal klanten of bezoekers, indien het gebouw bestemd is voor 

de  vestiging  van  één  of  meer  detailhandelsbedrijven,  dan  wel  openbare  dienstverlening  of 
vermakelijkheid; 

 een bestemming van het gebouw als parkeergarage, dan wel garagebedrijf. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 13    Overgangsrecht 

13.1    Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 

dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

13.2    Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te 

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 
 



     

     
116/116   

Artikel 14    Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Vossepolder, deelgebied 6'. 
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