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Inleiding

Dit Visiedocument betreft een planvoorstel voor de ontwikkeling van een Ecologisch 
woningbouwplan  aan de Haringhuizerweg te Schagen. Hierin is vanuit analyse van de 
bestaande situatie een onderzoek gedaan, hoe met gebruik van de aanwezige kwaliteiten 
een aantrekkelijke en duurzame woonomgeving op deze locatie kan worden gemaakt. 

In dit Visiedocument is een schetsontwerp gemaakt voor de situatie en indeling van het 
plangebied, en zijn de uitgangspunten aangegeven voor verdere uitwerking van de 
woningen.  Deze uitwerking komt voort uit de gezamenlijke planvorming met de 
opdrachtgever en eigenaar van het terrein, en overleg met de Gemeente Schagen met 
betrekking tot de haalbaarheid van het plan. Hierin zijn verdere aandachtspunten 
meegegeven en zijn ook een aantal voorwaarden geformuleerd. De ambitie om een 
Ecologisch woningbouwplan te ontwikkelen en daarmee de bestaande natuurlijke 
kwaliteiten te versterken is over het algemeen heel positief ontvangen, en vormt daarom 
de basis van het voorgestelde Schetsontwerp.

Het Schetsontwerp is zodanig uitgewerkt, dat een goed beeld kan worden gegeven over 
de wijze van invulling van de locatie , de manier van ontsluiten, parkeervoorzieningen en 
architectonische uitwerking van de woningen. Het schetsontwerp biedt de mogelijkheid 
dat hiermee met alle betrokkenen goede keuzes en afwegingen gemaakt kunnen worden, 
welke van de aanpassingen nog nodig zijn ten behoeve van de verdere uitwerking. 
Daarnaast is dit schetsontwerp ook bedoeld om inzicht geven welke aanpassingen zijn 
aan te bevelen om de kwaliteiten voor een Ecologische woonomgeving te versterken.

Om tot dit Visiedocument te komen is gebruik gemaakt van de op dit moment 
beschikbare informatie van het plangebied. Ook is in dit document aangegeven met 
welke huidige uitgangspunten en andere in dit kader geldende voorwaarden daarbij 
rekening gehouden moet worden. 
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bestaande situatie
Ruimtelijke kwaliteit van de locatie

De locatie aan de Haringhuizerweg is gesitueerd binnen het Bedrijventerrein 
Witte Paal in Schagen. Het perceel ligt echter aan de zuidzijde hiervan op de 
overgang naar het landelijk buitengebied. Bovendien bevindt zich ten noorden 
van het plangebied een ruim ecologisch natuurgebied, waardoor de directe 
aanwezigheid van het bedrijventerrein nauwelijks wordt ervaren. 

De locatie ligt aan de oorspronkelijke lintroute van Haringhuizen naar het 
centrum van Schagen. In de bijzondere lint Haringhuizerweg – Grotewallerweg 
bevindt zich zowel traditionele als nieuwere bebouwing. De slingerende vorm 
van de weg en een groot deel van de bebouwing heeft een historische 
oorsprong, hetgeen dit een aantrekkelijke verbinding maakt naar het centrum. 

Karakter van de directe omgeving

De aanwezige bebouwing langs de Grotewallerweg kenmerkt zich door 
individuele en gevarieerde bebouwing met een eigen karakter. Deze bebouwing 
heeft vaak een kleinschalig karakter, is afwisselend in maat, schaal, detaillering 
en materiaalgebruik. Ondanks de afwisseling geeft het bijzondere lint een 
samenhangend beeld. Kenmerkend aan de bebouwing is de traditionele 
opbouw van een hoge begane grondlaag en de diverse kapvormen. De 
detaillering is meestal eenvoudig maar zorgvuldig van oorsprong. 
Materiaalgebruik is over het algemeen traditioneel, en bestaat uit metselwerk 
met houten kozijnen en daken met dakpannen.

Beoordeling bestaande natuurlijke en ecologische kwaliteit

De locatie kenmerkt zich door het open en groene karakter in combinatie met 
de losse kleinschalige bebouwing, waardoor de natuurlijke kwaliteit ruimschoots 
aanwezig is. De ligging tussen enerzijds het landelijk buitengebied en aan de 
andere kant het ecologisch natuurgebied is uniek, en biedt aanleiding om deze 
kwaliteiten te benutten. Rondom het terrein is aan vrijwel alle zijden water 
aanwezig, hetgeen mogelijkheden geeft om dit in de planvorming te betrekken, 
en mogelijk de ecologische kwaliteit van het terrein te versterken. 

Bestaande bomenrij aan de oostkant van het terrein blijft gehandhaafd en is 
onderdeel van de verdere inrichting van het plangebied.

bestaande situatie
Kwaliteit is vooral de natuurlijke en ruime 
omgeving van de locatie in Schagen
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bestaand woonhuis Haringhuizerweg 1



Luchtfoto bestaand
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Bijzondere route met lintbebouwing 
Haringhuizerweg – Grotewallerweg te Schagen
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Bijzondere route 
Haringhuizerweg – Grotewallerweg te Schagen

Ligging tussen enerzijds Ecologisch natuurgebied en 
anderzijds landschappelijk buitengebied is uniek.

Foto’s bestaande situatie



Bestemmingsplan en Welstandsnota
Voor de aanpassingen die aan de buitenzijde van het gebouw zullen 
gaan plaatsvinden, zal nagegaan moeten worden of deze voldoen aan 
de ruimtelijke kaders, zoals deze zijn vastgelegd in het 
Bestemmingsplan. Daarnaast zal ook nagegaan worden welke 
bepalingen omschreven zijn in de Welstandsnota.

Bestemmingsplan
Voor de locatie geldt het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Witte Paal 
identificatie: NL.IMRO.0441.BPWITTEPAAL2012-OH01

Planstatus : vastgesteld 2013-06-25
Hierin het huidige bouwvlak aangegeven als bestemming : Wonen
Het hierin aangegeven Bouwvlak mag binnen dit bestemmingsplan 
bebouwd worden met een bouwhoogte van 8 meter en een 
goothoogte van 3,5 meter.
Het ontwerp voor Ecologische woningbouw, zoals in het Visiedocument 
wordt voorgesteld passen derhalve wel binnen de functie Wonen, maar 
past niet binnen het aangegeven Bouwvlak van het Bestemmingsplan. 
Aanpassing van het huidige Bestemmingsplan is hiervoor vereist.

Welstandsnota
Als Welstandsnota is voor gemeente Schagen de Reisgids voor 
Ruimtelijke Kwaliteit dd. 9 februari 2016 van toepassing. 
Het bouwplan voor Haringhuizerweg 1 is gelegen in het Komgebied 
Schagen, waarvoor het Welstandsniveau Regulier geldt..
Voor het omgevingsvergunningplichtig bouw- of verbouwplan, is 
derhalve preventief welstandstoezicht aan de orde. Hierbij zijn de 
gebiedsgerichte criteria Komgebied aan de orde. Omdat het hier een 
nieuwe bebouwingsontwikkeling betreft, zal deze waarschijnlijk ook 
beoordeeld worden als Bijzondere Ontwikkelingen, zijn ook deze 
specifiek objectgerichte criteria voor toetsing van toepassing (zie blz.7)

Bestemmingsplan en welstandsnota

Bestemmingsplan : Bedrijventerrein Witte Paal 
NL.IMRO.0441.BPWITTEPAAL2012-OH01
Kadastrale gegevens gemeente Schagen :  
SGN00 sectie C – 3226
Perceeloppervlak : 7960 m2
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Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Schagen

- Welstandsgebied : Komgebied

- Welstandsniveau : Regulier

Structuurvisie Schagen 2025
(vastgesteld 22-11-2011)

Kaart gebiedsfuncties en ontwikkelingen

Locatie plangebied overgang stadrandzone naar landelijk

Beeld route Haringhuizerweg

welstandsnota
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M@@TSituatie – structuur bestaand

Ecologisch 
natuurgebied

Landelijk buitengebied
Visiedocument Haringhuizerweg Schagen         8



M@@TSituatie – structuur nieuw

Ecologisch 
natuurgebied

Landelijk buitengebied
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Een landschap waar je kunt wonen
Eigenlijk is er geen sprake van een woonwijk of woningbouwplan, maar is het een 
landschap waar gewoond wordt. Het plan is niet opgedeeld in verschillende kavels 
met woningen, maar is een meer een voortzetting van het aanwezig natuurlijk 
landschap waar groen, water en ruimte vrij spel hebben. 
Geen afgebakende tuinen met hagen en schuttingen, maar een ecologische 
omgeving waarin de zintuigen van “buiten zijn” worden aangesproken. 
Het verlangt van de bewoners ook inzet en betrokkenheid, waarbij een collectief 
verantwoordelijkheidsgevoel nodig is. Dit past bij het exclusieve karakter van de 
planopzet, en daarmee zorg voor het gemeenschappelijk gebruik en beheer van 
de gezamenlijke ruimte.

Het ontwerpplan voegt zich vanzelfsprekend in het landschap van open en 
besloten, typisch voor het karakter langs de Haringhuizerweg en de 
Grotewallerweg. De openheid en het zicht tussen landschap en bestaand 
ecologisch gebied is belangrijk bij de opzet van het plan en de situering van de 
woningen. Zichtlijnen en doorkijkjes worden bepaald door de 3 nieuwe 
waterbekkens, die de verbinding leggen met het bestaande ecologische gebied.

De Planvisie gaat op basis van het vooroverleg uit van totaal 12 woningen, 
waarvan 6 woningen vallen binnen de categorie van Sociale koopwoning. In de 
planvorming wordt uitgegaan van 12 ecologische woningen, waarbij de woningen 
gelegen aan de Haringhuizerweg in oriëntatie en uitwerking zullen aansluiten bij 
het dorpse karakter van de weg . Bij het ontwerp van alle woningen zal rekening 
gehouden worden met eenvoudige plan- en indelingsaanpassingen in het kader 
van levensloopbestendigheid. (zie Toekomstbestendigheid blz. 21)

De woningen inclusief garage en terras wordt per woning eigendom van de 
bewoners. Het overige terrein bestaande uit ecologisch groen en water is hiermee 
in principe geen openbaar gebied en komt onder een VVE, die verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud hiervan. De 2 ontsluitingswegen met parkeer-
plaatsen zal na realisatie worden overgedragen aan de gemeente en zijn daarmee 
wel openbaar toegankelijk.

Voor de onderbouwing van het ontwerp zijn plangegevens in de vorm van 
ontwerptekeningen voor de situatie, met planopzet voor de woningen  en indeling 
van het terrein gegeven. Daarbij is een eenvoudig ruimtelijk model voor de situatie 
gemaakt, met een omschrijving van de beeldkwaliteit voor de architectonische 
uitwerking en materiaalgebruik van de woningen.

ontwerpvisie

De visie is gebaseerd op het creëren van een nieuwe woonomgeving, 
waarbij aan de ene zijde voortzetting van het landelijk karakter en 
het zicht op het landelijk buitengebied een belangrijk uitgangspunt 
vormt. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van het ecologisch 
gebied in het plan betrokken.
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M@@TSituatie – luchtfoto bestaand
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Perceeloppervlak : 7960 m2

Situatie – bestaand
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Plan met 2 ontsluitingen vanaf de Haringhuizerweg, met een 
clustering van 4 en van 8 woningen. Totaal 12 woningen :

A - 6 ecologische koopwoningen , grondvlak van ca 120 m2   
Woonoppervlak ca. 160 m2  Per woning buitenterras van ca. 80 m2 
Per woning garage (g) + 1 parkeerplaats voor garage (p)

B - 6 ecologische woningen (sociale koop) , grondvlak van ca 50 m2. 
Woonoppervlak ca. 80 m2 Per woning buitenterras van ca. 30 m2 
Per woning een berging (b) 
- Bovendien binnen totale plangebied 21 openbare parkeerplaatsen

Situatie – nieuw planopzet woningen M@@T

A A

A A
A

A

B

B

B

B

B

B
p p

Perceeloppervlak nieuw : 7800 m2
- Bebouwing woningen en garage/berging :  1320 m2
- Terrassen bij woningen :  720 m2
- Onverhard natuurlijk groen en water :   4800 m2
- Verharding wegen en parkeren :   960 m2 (over te dragen aan gemeente Schagen) Visiedocument Haringhuizerweg Schagen   13
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M@@T
Plan met totaal 12 woningen zonder verkaveling, maar het hele terrein wordt 
ingericht als natuurlijk ecologisch gebied , niet toegankelijk. In overleg met een 
adviseur in Ecologische begroeiing zal vegetatie verder worden uitgewerkt, 
uitgaande van rietkragen langs de waterkanten en hogere vegetatie tussen de 
woningen en terrassen om op natuurlijke wijze privacy te creëren.
Alle woningen hebben kapvormen, waarvan deel van de kappen op het 
zuidwesten voorzien zal worden van PV-panelen. Overige kapdelen kan deels 
worden afgewerkt met groen-sedumdaken. Ieder geval de tussenliggende garages 
worden afgedekt met sedumdaken, en sluiten aan op de groene omgeving.

Situatie – nieuw ‘ecologisch wonen’
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Eigendom en Beheer
De woningen inclusief garage en terras wordt eigendom van de bewoners afzonderlijk.
Het overige terrein met ecologisch groen en water komt onder een VVE, die 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan. Het is in principe hiermee 
geen openbaar gebied. De 2 ontsluitingswegen en parkeerplaatsen zijn wel openbaar.



M@@TSituatie – nieuw 3-D overzicht
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De visie is gebaseerd op het creëren van een nieuwe 
woonomgeving, waarbij  voortzetting van schaal en losse 
bebouwing langs Haringhuizerweg het uitgangspunt is. 
Daarbij wordt openheid en doorzicht naar ecologisch 
gebied in het plan vastgelegd.

Beeld van woningen aan de Haringhuizerweg is continuering van de 
verscheidenheid en schaal van de bebouwing aan Grotewallerweg.
Dit komt tot uiting in de architectonische uitwerking van de woningen.
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Duurzaamheid en ecologie
Het is niet alleen een ecologische en natuurlijke woonomgeving, maar ook 
bij het ontwerp en realisatie van de woningen zelf worden alle aspecten van 
ecologisch en duurzaam bouwen nagestreefd. Goede afstemming tussen 
ontwerp, materiaalkeuze en bouwmethode is hierbij van groot belang. 
Er worden voornamelijk circulaire en natuurlijke materialen gebruikt voor 
bouwelementen, constructies en afwerkingen. 
Alle ecologische woningen zijn (bijna) energieneutraal BENG en hebben 
geen gasaansluiting. De energie uit de natuur (zon, lucht, bodem) wordt 
benut voor verwarmen, verkoelen en ventileren van de woningen. 

Voor de inrichting van het terrein is er een minimum aan verharding en 
wordt zo veel mogelijk half verharding ingezet zodat een informele 
landelijke sfeer ontstaat. Auto’s worden zoveel mogelijk uit het directe zicht 
of in de garages geparkeerd. Sloten met rietkragen en hogere vegetatie 
vormen natuurlijke afscheidingen tussen de houten buitenterrassen van de 
woningen. Het regenwater van de woningen wordt opgevangen of direct op 
de waterstructuur afgevoerd.

De ecologische potentie van het ontwerp zit primair in de natte verbinding 
met de directe omgeving,  waardoor het plan het landelijk buitengebied en 
het bestaande ecologische gebied met elkaar verbindt. 

Ecologisch wonen
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kapvormen

PV-panelen

natuurlijk referentiebeelden 

ecologisch wonen

sedum-

grasdaken

Aandacht Flora en Fauna
In het ecologisch gebied liggen ook kansen om de aanwezige 
fauna te versterken. Iedereen vindt het kijken naar dieren leuk. En 
er is daarom veel mogelijk om het ook voor dieren aantrekkelijk te 
maken: een wand voor ijsvogels, hotels voor wilde bijen, een tuin 
voor vlinders, nesten voor huis- of boerenzwaluwen, palen voor 
ooievaars, nestkasten voor mezen en uilen, vijvers voor kikkers en 
salamanders noem maar op.
Door in het plan ook dit soort 
voorzieningen aan te leggen, 
kan deze belevingswaarde 
worden versterkt.
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Overzicht typologie woningen

Eenheid in verscheidenheid
Het plan voor een ecologische woonomgeving bestaat uit totaal 12 ecologische 
woningen, waarbij de 5 woningen die direct gesitueerd zijn aan de Haringhuizerweg, in 
de opzet en architectonische uitwerking gericht zijn naar de weg. De andere 
daarachter gelegen 5 woningen zijn in hoofdvorm en uitstraling eenvoudiger, en 
hebben de oriëntatie op het ecologisch gebied. Alle woningen hebben een kapvorm, 
waarbij de uitgangspunten vanuit het bestaande bestemmingsplan van toepassing zijn :
- Nokhoogte ca. 8 meter
- Goothoogte ca. 3,5 meter

Ook worden bij alle woningen dezelfde type dakpannen en deels sedumdaken en PV-
panelen toegepast, en wordt voor de gevels gebruik gemaakt van eenzelfde 
(keuze)palet van natuurlijke materialen (metselwerk en houten gevelbekleding). Het is 
belangrijk dat er een zekere samenhang ontstaat in de uitstraling van het gehele plan, 
waardoor de kwaliteit van het ecologisch plan als geheel gewaarborgd wordt. 
Desondanks kunnen met deze uitgangspunten het allemaal verschillende woningen 
zijn, afgestemd op de persoonlijke wensen van de bewoners, en zal er ook vanuit de 
planopzet voldoende verscheidenheid zijn.
Van de 12 woningen zullen 6 woningen in de sector Sociale koop worden uitgevoerd, 
waarmee het plan voldoet aan de voorwaarde, die hierin door de gemeente Schagen is 
gesteld. Ook dit is belangrijk in de gewenste verscheidenheid.

architectonische uitwerking
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Referentie bouwmethode met aandacht voor Circulair 
bouwen en daarbij toepassing natuurlijke materialen.
Het plan waarbij alle woningen als Ecologische woningen 
zullen worden uitgevoerd, maar er wel onderscheid zal zijn 
tussen de woningen. 5 woningen sluiten aan op het 
karakter van de Haringhuizerweg. Andere woningen zijn 
eenvoudiger van hoofdvorm en uitwerking.

Referentie woning met eenvoudige hoofdvorm

woningen met oriëntatie op Ecologisch gebied

woningen gericht op Haringhuizerweg



Het plan waarbij de 5 ecologische 
woningen die direct gesitueerd zijn 
aan de Haringhuizerweg, in de opzet 
en architectonische uitwerking 
gericht zijn naar de weg. 

M@@T
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3-D impressie uitwerking

7 ecologische woningen zijn in hoofdvorm 
eenvoudiger, en sluiten in uitwerking en 
oriëntatie meer aan op het karakter van het 
Ecologisch gebied.
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3-D impressie uitwerking

Deel van de woningen zijn gericht op het ecologisch 
gebied met houten terrassen en rietkragen rondom.

Referentiebeelden 
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Toekomst bestendigheid

Voorbeeld plattegrond Levensloopbestendig

Toekomstbestendigheid

Vanuit doelstelling een duurzaam en ecologisch plan te maken, wordt gekozen 
voor een constructie en bouwmethode op basis van het circulair bouwen. Dit 
garandeert in basis de toekomstbestendigheid van het plan. Alle woningen 
worden daarom duurzaam, flexibel, compact, levensloopbestendig en 
uitbreidbaar gebouwd. 

Levensloopbestendigheid

In basis is elke woning op begane grondniveau geschikt of relatief eenvoudig 
geschikt te maken als levensloopbestendige woning. Op de verdieping bevinden 
zich extra slaapkamers, werkruimtes en logeerruimtes. De toegankelijkheid en 
indeling van elke woning, maar ook de bereikbaarheid van het terras op een 
niveau zal in basis hieraan voldoen. Belangrijk is ook om met de 
woningontwerpen gemakkelijk te kunnen inspelen op eventuele toekomstige 
indelingsveranderingen. 
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Referentiebeelden
Woningen goed toegankelijk, maar ook terrassen goed 
bereikbaar en op een niveau doorlopend vanuit de woning.



Wulpenhof 20

1742 CB Schagen
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maat-archi.nl
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RENVOOI  Perceeloppervlak  : 7800 m2

- Bebouwing woningen, garage/berging incl. terrassen :  2040 m2

- Verharding wegen :   870 m2

- Half-verharding parkeren  :  250 m2

- Onverhard natuurlijk groen :   3640 m2

- Water bestaand in perceel/plangebied  :  360 m2

- Toegevoegd water in plangebied  :  640 m2
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RENVOOI  terreininrichting

- Bebouwing woningen, garage/berging incl. terrassen :  2040 m2

- Verharding wegen :   870 m2

- Half-verharding parkeren  :  250 m2

- Onverhard natuurlijk groen :   3640 m2  zie renvooi 

- Water in plangebied  :  1000 m2

M@@T

RENVOOI  globaal beplantingsplan

- Rietoevers met plasbermen

- Bloemrijke weides met beplanting tbv privacy

- Inheemse bomen, knotwilgen e.d. 

- Bestaande bomen handhaven



 

 

Adres: Slingerweg 85, 1777 AG Hippolytushoef - Tel.: 0227-595576 - Mobiel: 06-24818383 
E-mail: info@aandachtnatuur.nl - www.aandachtnatuur.nl 

IBAN: NL20RABO 0134023722 - K.V.K. 37113006 - BTW-id. NL002.090875.B04 
 

 

 

Bureau Aandacht Natuur 
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contactpersoon: Merijn Volkers 
 
telefoonnr.: 0227-585576 / 06-24818383 
 
datum: 14 december 2020 
 
onderwerp: Beoordeling WNb woningbouw  
 Haringhuizerweg 1 te Schagen 

 
 
 

 aan:    AMB Adviesbureau 

       t.a.v. Mw. M. van den Berg 

   Korte Bosweg 55 

   1756 CA  ‘t Zand 

        

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
Geachte mevrouw van Den Berg, 
 
In verband met de herinrichting van de projectlocatie aan de Haringshuizerweg 1 te Schagen voor 
woningbouw, doe ik je hierbij aanvullende informatie toekomen met betrekking tot het voorkomen van 
roerdomp in het aanliggende natuurterrein van de gemeente Schagen.  
Zoals reeds in een eerder stadium aangegeven zijn de door de gemeente bestemde natuurterreinen ten 
noorden van de projectlocatie niet aangewezen als (onderdeel van) een Natura 2000 gebied, de NNN, 
weidevogelleefgebied of een natuurverbinding en vallen hierbij niet onder de gebiedsbescherming zoals 
bedoeld in de Wet Natuurbescherming. Hiermee is een toetsing van externe effecten op het natuurterrein 
in formele zin niet noodzakelijk.  
Het beoogde bouwterrein zelf bestaat uit een vrij intensief agrarisch graslandperceel en vormt geen 
leefgebied voor zwaar beschermde soorten. Gezien de ligging van het perceel aan de rand van Schagen 
tussen reeds bestaande bebouwing, wordt niet verwacht dat het perceel van belang is voor grond 
broedende vogels zoals weidevogels en kan hooguit worden verwacht dat soorten als wilde eend en 
meerkoet broeden in de slootkanten. Echter is door de gemeente aangegeven dat in het betreffende 
natuurterrein de roerdomp als broedvogel voorkomt, en wordt tevens bevestigd door de provinciale 
broedvogelatlas (Scharringa e.a, 2010).  
 

 
Figuur 1. Huidige situatie van de projectlocatie. 

 
  



Vervolgblad - 1 - behorende bij brief ref.: BAN.20.1204 

 

De roerdomp is een soort van de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels, maar heeft geen aparte status 
binnen de Wet Natuurbescherming en betreft geen zogeheten “vogelsoort met een vaste rust- en 
verblijfplaats” (ook niet van categorie 5), waardoor bij een ruimtelijke inrichting uitsluitend de algemene 
zorgplicht ten aanzien van broedvogels van toepassing is. Dit houdt in dat er een verbod is op 
handelingen die nesten of eieren (opzettelijk) beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat 
storende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen1 uitgevoerd mogen worden. 
De roerdomp is een schuwe en kritische broedvogel van halfopen moerasgebieden, natte rietvegetaties 
en beschutte rietkragen. Het broedhabitat van de roerdomp bestaat voornamelijk uit onder water staande 
overjarige rietvelden of grote lisdoddevegetaties van ruime omvang, waarbij (in Nederland) rietkragen 
een 25-50 meter breed moeten zijn en minimaal 0,5-1km aan geschikte randzones per territorium moeten 
bevatten. De rietvegetaties van het betreffende natuurterrein voldoen maar net aan deze voorwaarde en 
bieden net aan voldoende leefgebied voor slechts één broedpaar, waarbij ook de andere natte 
natuurterreinen aan de zuidzijde van Schagen, tussen het spoor en de N241, onderdeel uitmaken van 
het leefgebied. Het betreffende perceel maakt naar alle waarschijnlijkheid in beperkte mate deel uit van 
het onderdeel van het functioneel leefgebied van de roerdomp, aangezien langs slootkanten geen 
rietvegetaties aanwezig zijn. Daarbij loopt aan de zuidzijde van de projectlocatie een weg (tevens een 
fietsroute richting de N241) en loopt langs het natuurterrein een openbaar wandelpad, waardoor er ook 
sprake is van een regelmatige verstoring door bezoekers (met honden) aan de noordzijde van de 
projectlocatie. Van de roerdomp in Nederland is ook wel bekend dat zij tot broeden komen op soms 
minder dan 50 meter van wandelpaden of vaarroutes (Riet en ruimte voor de Roerdomp, 
vogelbescherming Nederland, 2015). De locaties waar de roerdompen nestelen of veelvuldig roepen 
moeten echter rustig zijn en vrij van verstoring. Bij de aanwezigheid van recreatieve routes is het 
belangrijk dat recreanten zich niet van de wandelpaden kunnen begeven.  
Met de bebouwing van het terrein wordt geen functioneel leefgebied van de roerdomp aangetast en 
aangezien reeds menselijke activiteiten (wandelroute) plaatsvinden aan de rand van de percelen, wordt 
verwacht dat de bouwactiviteiten op meer dan 50 meter van de projectlocatie plaatsvinden. Aan de hand 
van de verstoringstabellen van Natura 2000 gebieden waar de Roerdomp is aangewezen als 
kwalificerende broedvogelsoort, zie tabel 1, zijn roerdompen (als broedvogel) zeer gevoelig voor 
oppervlakte verlies, versnippering (van het leefgebied), verdroging en verstoring door mechanische 
effecten. Verder zijn ze gevoelig voor optische verstoring, geluid en licht. In hoeverre ze hinder 
ondervinden van trillingen is niet bekend.  
 
Tabel 1. Effectenindicator activiteit woningbouw; Roerdomp (bron: https://www.synbiosys.alterra.nl) 

 
  

 
1 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang 
is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Doorgaans gaat het hierbij om de periode van 15 maart t/m 15 
juli.  
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Aangezien niet in het (functioneel) leefgebied van de roerdomp wordt gebouwd is er geen sprake van 
oppervlakteverlies of versnippering (van rietvegetaties), verontreiniging of verstoring door mechanische 
effecten zoals betreding, golfslag, luchtwervelingen et cetera die optreden ten gevolge van menselijke 
activiteiten. Tevens wordt voor de herinrichting niet ingegrepen in het watersysteem binnen het 
natuurterrein, waardoor van verdroging geen sprake is.  
Met de voorgenomen herinrichting zal er voornamelijk tijdens de bouwfase sprake zijn verstorende 
effecten door licht, geluid, trillingen en optische verstoring. Het aanwezige broedpaar is reeds redelijk 
gewend aan de bebouwde omgeving en menselijke activiteiten (wandelen) en het areaal aan geschikte 
leefomgeving (oppervlakte water, rietvegetaties en overgangen daartussen, nemen niet af door het 
planvoornemen. Verstorende bouwwerkzaamheden betreffen voornamelijk zware verkeersbewegingen, 
hei-werkzaamheden en de aanwezigheid van telekranen etc. Deze activiteiten dienen te worden 
voorkomen in de vestigings- en broedfase van roerdomp. De broedtijd is van april tot en met juni, hierbij 
dient de aanbeveling de werkzaamheden na de broedtijd aan te vangen, zodat de verstorende 
werkzaamheden buiten de broedperiode zullen plaatsvinden.  
Verder kunnen met het planvoornemen externe effecten door de gebruiksfase worden beperkt door 
menselijke- en verkeersbewegingen af te schermen van het gebied door toepassing van hoog opgaande 
rietoevers (rietruige) en/of relatief lage struikvormers (wilgenstruweel) en het gebruik van 
stralingsbeperkende armaturen, zoals de in figuur 2 met het groene vinkje aangegeven vormen van 
(openbare) verlichting. 
 

 
Figuur 13. Gunstige en ongunstige toepassingen van verlichting ten aanzien van hiervoor gevoelige soorten in de 
omgeving van het projectgebied. 
 
Tot slot 
Indien wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van roerdomp door het nemen van bovenge-
noemde maatregelen, wordt niet verwacht dat broedgevallen van roerdomp worden verstoord tijdens de 
werkzaamheden en worden ook externe effecten of gedurende de gebruiksfase beperkt. Op deze wijze 
zijn de plannen niet strijdig met de Wet Natuurbescherming of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. Met 
inachtneming van de algemene zorgplicht is een ontheffing van de Wet Natuurbescherming op voorhand 
niet noodzakelijk.  
Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevings-
verordening. De locatie is gelegen aan de rand van Schagen en ligt op een ruime afstand van tenminste 
8,6 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied. Een nadere toetsing aan de 
gebiedsbescherming zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming is eveneens niet noodzakelijk. 
 
Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van 
het ruimtelijke plan niet in de weg staat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bureau Aandacht Natuur 
 
 
 
Merijn Volkers 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S1LXRTRHqm6v (01 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AMB Advies Haringhuizerweg 1, 1742 NS Schagen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woningen Haringhuizerweg 1
Schagen

S1LXRTRHqm6v

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 april 2020, 08:21 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 5,28 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouw van 10 ecologische woningen naast het perceel Haringhuizerweg 1 in Schagen
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Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 2
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,48 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,60 kg/j
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Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 116558, 531997
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 6,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 116462, 532005
NOx 2,48 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heistelling 432 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Betonpomp 360 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Bouwkraan 1.280 NOx 1,52 kg/j
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Resultaten
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Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 116554, 531990
NOx 2,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 80,0 / etmaal NOx
NH3

2,60 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Resultaten
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Geluidadvies op maat 
 
 

Rapport WG2020-03-18HHW-SCH 
Akoestisch onderzoek ecologisch woningbouwplan  

Haringhuizerweg nabij nr. 1 Schagen 
 
 
 
Inhoud: 
 
1. Inleiding. 
 
2. Uitgangspunten. 
 
3. Berekeningen. 
 
4. Verkeersgegevens. 
 
5. Berekeningsresultaten. 
 
6. Grenswaarden Wet geluidhinder. 
 
7. Cumulatieve geluidbelasting 
 
8. Karakteristieke gevelwering GA,k. 

 
9. Plan in relatie met nabij gelegen bedrijven. 
 
10. Samenvatting. 
 
 
Figuur 1: Plot van het geluidsoverdrachtsmodel; 
 
Figuur 2: Berekende geluidsbelasting Lden vanwege de gemeentelijke weg Witte Paal, met aftrek 
  art. 110g Wgh. beoordelingshoogte 1,7 / 4,7  meter 

 
Figuur 3: Berekende geluidsbelasting Lden vanwege de provincialeweg N241, met aftrek  
  art. 110g Wgh. beoordelingshoogte 1,7 / 4,7  meter 
 
Figuur 4: Cumulative geluidbelasting Lden  Witte Paal en N241 
  beoordelingshoogte 1,7 / 4,7  meter 
 
 
Bijlage I: Invoergegevens geluidberekeningsmodel RMW-2012 
 
Bijlage II: Wettelijk kader, Grenswaarden Wet geluidhinder 
 
Bijlage III: Verkeergegevens en opschaling wegen Witte Paal en N241 
 
Bijlage IV: Visiedocument ecologisch wonen Haringhuizerweg Schagen 
 
 
 
Status rapport:  Definitief  
 
Heerhugowaard, 
18 maart 2020  
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Plangebied 

1. Inleiding. 
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidsbelasting Lden wegverkeerslawaai 
vanwege de realisatie van een ecologisch woningbouwplan met 10 ecologische woningen, binnen het 
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Witte Paal. Voor het plan is een aanpassing van het bestemmingsplan 
vereist. Het plan met de 10 woningen wordt ingericht als natuurlijk ecologisch gebied. 
De locatie aan de Haringhuizerweg is gesitueerd binnen het Bedrijventerrein Witte Paal in Schagen.  
Het perceel ligt echter aan de zuidzijde hiervan op de overgang naar het landelijk buitengebied. 
Omdat een bestemmingsplan wordt aangepast is in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh.) sprake van 
een nieuwe situatie. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen vanweg de gemeentelijke 
weg Witte Paal en de verder weg gelegen Provinciale weg N241, moet worden getoetst aan aan de 
voorkeurs- en/of grenswaarden uit de Wgh. 
Het plan wordt geprojecteerd binnen de geluidzones van deze wegen(breedte weerszijde 250m;art. 74 
1b Wgh.). De Haringhuizerweg is ingericht als fietser doorgang. 
Onderstaand de twee plaatjes tonen de situatie. 
 
Bestaande situatie en bestaande woningen    Toekomstige situatie met toevoeging10 ecologische woningen 

 
 
Aan de hand van een akoestisch onderzoek moet worden onderzocht of de voorkeurswaarde  
uit de Wgh., Lden 48 dB (inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder) en de maximaal toelaatbare 
grenswaarden uit de wet door het wegverkeerslawaai niet wordt overschreden.  
Bij overschrijding van de voorkeurswaarde kunnen Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hollands Kroon in het kader van de bestemmingsplanwijziging/herziening een hogere waarde vaststellen 
tot maximaal Lden 63 dB (stedelijk); artikel 83 lid 2 Wgh. 
Wordt de voorkeurswaarde niet overschreden, dus bij een geluidbelasting lager dan 48 dB, is een 
hogere waarde procedure niet aan de orde. 
 
Bij vaststelling van een hogere waarde moet wel sprake zijn van een ontheffingsgrond.  
Dat wil zeggen, dat maatregelen aan de bron(de weg/wegdek) of in de overdracht (Geluidwerend 
scherm e.d.) niet doelmatig of niet kosteneffectief zijn, om de geluidbelasting te kunnen verlagen tot of 
onder de voorkeursgrenswaarde. 
Ook zal bij een hogere waarde verlening de geluidwering van de gevels van de woningen voldoende 
moeten zijn opdat een binnen niveau in de geluidgevoelige ruimten van de woning de waarde Lden 33 dB 
niet zal worden overschreden (bouwbesluit 2012). 
 
2. Uitgangspunten 
Voor het berekenen van de geluidbelasting zijn verkeersintensiteiten gehanteerd afkomstig van de 
gemeente Hollands Kroon afdeling Verkeer en de Provincie Noord-Holland. 
Voor de geluidsberekeningen zijn deze gegevens gebruikt en opgeschaald naar het prognosejaar 2030, 
met een jaarlijks cumulatieve groei van 1%. De opgave en opschaling is in Bijlage III van dit rapport 
opgenomen. 
 

1. Visiedocument ecologisch wonen Haringhuizerweg Schagen, Bijlage IV;  
2. Verkeersgegevens afdeling Verkeer gemeente hollands Kroon en Provincie Noord-Holland; 

Bijlage III; 
3. DATA Pdok, met bebouwing, wegen en objecten, t.b.v. opbouw rekenmodel. 
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3. Berekeningen. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een akoestisch geluidoverdrachtsmodel, dat voldoet 
aan de voorgeschreven Rekenmethode wegverkeerslawaai (RMW-2012).  
Uit de gegevens van de PDOK en de digitale wegliggings bestanden is het model opgesteld, welke 
bestaat uit de wegverkeersbron de weg Wateringskant en de bebouwing, met bodemfunctie, 
representatief voor de geluidsoverdracht van de weg naar de omgeving.  
Op de gevels van de nieuw te bestemmen woningen, zijn in het model berekenings, c.q 
beoordelingspunten geplaatst, op 1,7 en 4,7 meter beoordelingshoogte. 
In het model wordt rekening gehouden met afscherming en reflecties van geluid door de omliggende 
bebouwing. In figuur 1 is het overdrachtsmodel met de reken/beoordelingspunten op de gevels 
weergegeven. Voor het gehele onderzoeksgebied is een akoestische bodemfactor op 0,5 gesteld(half 
absorberend). Het wegdek van de wegen en de verhardingen om en langs de woningen, zijn als 
akoestisch hard ingevoerd (factor 0). Bijlage I bevat de invoergegevens van het overdrachtsmodel. 
 
4. Verkeersgegevens. 
De verkeersgegevens van de wegen zijn opgeschaald naar het prognosejaar 2030, met 1 % 
cumulatief/jaar. De verkregen brongegevens en opschalingsberekeningen zijn opgenomen in Bijlage II. 
De gedetaileerde invoergegevens van het model, zoals verkeersverdeling, deklaagverharding en 
snelheid in Bijlage I. 
 
Beknopt opgeschaald in model: 
Weg Intensiteit 

Weekdag 
Snelheid wegdek Opm.  

Witte Paal 2170    
mvtgn/etm. 

50 km/h DAB Aandeel zwaarverkeer 
34% 

Prov. Weg N241 11721  
mvtgn/etm. 

80 km/h SMA Normale Prov. verdeling 

 
5. Berekeningsresultaten. 
Onderstaande tabellen 1 en 2 bevatten de berekende geluidsbelastingen in Lden op de 
beoordelingspunten op de gevels van de te projecteren woningen nabij Haringerhuizerweg 1, vanwege 
beide wegen, inclusief de 5 dB aftrek art. 110g Wgh. 
 
 Tabel 1:  Geluidbelasting vanwege Witte Paal   Tabel 2:  Geluidbelasting vanwege N241  

 met 5 dB aftrek art. 110g Wgh.   met 2 dB aftrek art. 110g Wgh.* 
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De aftrek art. 110g is 2 dB, omdat de geluidbelasting buiten de wijzigingsregels van het Reken- en 
    meetvoorschrift geluid 2012 artikel 3.4 vallen. 
 
Uit de tabellen blijkt dat de hoogste toekomstige geluidbelasting met de aftrek 5 dB art. 110g Wgh. op 
de gevels van de nieuw te projecteren woningen, door het wegverkeer over de Witte Paal en over de 
Provincialeweg N241, respectievelijk Lden 42 en 45 dB bedraagt. 
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6. Grenswaarden Wet geluidhinder 
In bijlage II is het wettelijk kader opgenomen. 
De Wet geluidhinder stelt eisen aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor woningen in de zone van 
een weg. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidszone. 
In de onderhavige situatie wordt een woonbestemming geprojecteerd binnen de zone van de wegen 
Witte Paal en Provincialeweg N241, de voorkeurswaarde per wegverkeersbron bedraagt Lden 48 dB (art. 
82 Wgh.).  
Zoals uit de tabellen blijkt, zal de hoogste toekomstige geluidbelasting op de gevels, vanwege elke 
wegverkeersbron onder de voorkeurswaarde van 48 dB blijven. 
Een hogere waarde procedure is daarom niet aan de orde. 
 
7. Cumulatieve geluidbelasting 
In dit onderzoek is t.b.v. het bepalen geluidwering van de toekomstige gevels de cumulatieve 
geluidbelasting berekend van beide wegen, zonder de aftrek art. 110g Wgh. 
Uit tabel 3 blijkt dat de hoogste geluidbelasting van beide wegen tezamen, afgerond 50 dB(A) zal gaan 
bedragen; in rood aangeduid, de oostelijke gevel woning B2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Karakteristieke gevelwering GA,k 
Het Bouwbesluit 2012 stelt in afdeling 3.1 eisen aan de geluidwering voor geluid van buiten naar 
binnen. Op basis van artikel 3.2 geldt een minimale geluidwering van 20 dB voor een uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het 
verblijven van personen). Aan deze minimum eis kan bij toepassing van de normale bouwvoorschriften 
net worden voldaan als blijkt dat de geluidsbelasting buiten op de gevel niet hoger is van Lden 53 dB;  
de binnenwaarde in de woning van Lden 33 dB wordt dan niet overschreden. 
 
In de onderhavige situatie is de hoogste toekomstige cumulatieve geluidsbelasting in het plangebied 
(oostelijke gevel woning B2) zonder aftrek, Lden 50 dB. Dit betekent dat geen aanvullende eisen aan de 
karakteristieke gevelwering van de toekomstige woning gesteld dient te worden, deze moet nl. minimaal 
GA,k = 20 dB bedragen, conform het bouwbesluit. Daarmee zal het binnenniveau op de hoogst 
geluidbelaste gevel (B2) niet hoger zijn dan 30 dB. 
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9. Plan in relatie met nabij gelegen bedrijven. 
Het plan wordt gerealiseerd binnen het Bedrijventerrein Witte Paal in Schagen. 
Het dichtst bij het plangebied gelegen bedrijf is een Kantoor- en automatiseringshandel. 
Recht tegenover het bedrijf is op korte afstand (20 meter) de woning Witte Paal 351 gelegen, deze is 
bepalend voor de bedrijfsvoering van het bedrijf. 
De afstand van het bedrijf tot het plangebied bedraagt meer dan 100 meter en knelt dus niet met de 
bedrijfsvoering van genoemd bedrijf. 
 
10. Samenvatting. 
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidsbelasting Lden wegverkeerslawaai 
vanwege de realisatie van een ecologisch woningbouwplan met 10 ecologische woningen, binnen het 
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Witte Paal. 
De planlocatie is aan de Haringhuizerweg en gesitueerd binnen het Bedrijventerrein Witte Paal in 
Schagen en binnen de geluidzones van de twee wegen, Witte Paal en Provincialeweg N241. 
Het onderzoek is er op gericht om de toekomstige geluidbelasting (met aftrek 5 dB art. 110g Wgh.) op 
de gevels van de 10 woningen in het plangebied vast te stellen en te toetsen aan de grenswaarden uit 
de Wet geluidhinder. De voorgeschreven Rekenmethode wegverkeerslawaai (RMW-2012) is toegepast.  
Uit het onderzoek is het volgende gebleken:  

 
 De (toekomstige) geluidbelasting(incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh) op de  gevels van de 

woningen t.g.v. de gemeentelijke weg Witte Paal, bedraagt ten hoogste Lden 42 dB. 
Als gevolg van de Provincialeweg N241 is de geluidbelasting Lden 45 dB. 
De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB wordt van beide wegen niet 
overschreden. 

 
 Gelet op de lage geluidbelasting onder de voorkeurswaarde is geen hogere waarde procedure 

Wet geluidhinder noodzakelijk in het kader van een ruimtelijke procedure. 
 

 De komst van het plan vormt voor de noordelijk op het bedrijventerrein gelegen bedrijven geen 
beperking in hun bedrijfsuitvoering, de afstand tot het dichtbij gelegen bedrijf is meer dan  
100 meter. 

 
 De gecumuleerde geluidbelasting (beide wegen tezamen) van 50 dB, geeft geen aanleiding tot 

extra geluidisolatie voorzieningen aan de gevels van de woningen. Aan een benodigde 
geluidwering van tenminste 20 dB kan bij toepassing van normale bouwvoorschriften conform 
het bouwbesluit 2012 ruim worden voldaan, om een binnenniveau van 33 dB in de 
geluidgevoelige ruimte van de woning niet te overschrijden.  
 

 
Heerhugowaard, 
18 maart 2020 
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Verklaring Dosismaat geluidsbelasting Lden 

 
 
De wettelijke maat om de hoeveelheid geluid (=geluidsbelasting) uit te drukken is de Lden.  
Lden staat voor 'Level day-evening-night'.  
 
Voor de bepaling van de geluidsbelasting, uitgedrukt als Lden -waarde, wordt het etmaal in drie perioden 
verdeeld:  
Dagperiode (07.00-19.00 uur)  
Avondperiode (19.00-23.00 uur)  
Nachtperiode (23.00-07.00 uur)  
 
Vervolgens wordt per periode het jaargemiddelde geluidniveau bepaald. Geluidniveaus in de avond- en 
de nachtperiode worden als hinderlijker ervaren dan het geluid in de dagperiode. Daarom worden de 
gemiddelde geluidniveaus in de avond- en nachtperiode bij de berekening van Lden verhoogd met een 
straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB.  
Nadat de geluidniveaus per periode bekend zijn, worden deze (inclusief straffactoren) energetisch 
gemiddeld. Dit betekent dat de duur van elke periode ook wordt meegewogen bij de bepaling van de 
geluidsbelasting.  











BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A))

Witte Paal      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50

N241      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a -- -- -- --  80  80  80 --  80  80

N241      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a  50 -- -- --  50  50  50 --  50  50

N241      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a -- -- -- --  80  80  80 --  80  80

Haringhuizerweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

nvt      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

nvt      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

nvt      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4)

 50 --  50  50  50 --   2170,00   6,75   3,43   0,66 -- -- -- -- --  60,07  60,11  59,85 --

 80 --  80  80  80 --  11721,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  91,48  91,48  91,51 --

 50 --  50  50  50 --   5860,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  91,48  91,48  91,51 --

 80 --  80  80  80 --  11721,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  91,48  91,48  91,51 --

-- -- -- -- -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4)

 24,00  24,02  24,09 --  15,93  15,87  16,06 -- -- -- -- --     87,99     44,74      8,57 --     35,15     17,88      3,45 --

  7,01   7,02   7,00 --   1,51   1,50   1,49 -- -- -- -- --    718,40    289,50    117,98 --     55,05     22,22      9,03 --

  7,01   7,02   7,00 --   1,51   1,50   1,49 -- -- -- -- --    359,17    144,74     58,99 --     27,52     11,11      4,51 --

  7,01   7,02   7,00 --   1,51   1,50   1,49 -- -- -- -- --    718,40    289,50    117,98 --     55,05     22,22      9,03 --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k

    23,33     11,81      2,30 --   82,39   90,15   97,83  100,52  104,09  101,12   94,58   87,73   79,44   87,21   94,88   97,57  101,15   98,17

    11,86      4,75      1,92 --   82,74   91,80   97,57  105,10  109,59  105,14   98,84   88,47   78,79   87,85   93,62  101,15  105,64  101,19

     5,93      2,37      0,96 --   82,42   88,94   96,30  101,24  104,90  101,08   94,85   86,71   78,47   85,00   92,35   97,29  100,95   97,14

    11,86      4,75      1,92 --   82,74   91,80   97,57  105,10  109,59  105,14   98,84   88,47   78,79   87,85   93,62  101,15  105,64  101,19

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k

  91,64   84,78   72,31   80,08   87,75   90,44   94,01   91,03   84,50   77,65 -- -- -- -- -- -- --

  94,89   84,53   74,89   83,95   89,71   97,24  101,74   97,29   90,99   80,62 -- -- -- -- -- -- --

  90,90   82,76   74,56   81,09   88,44   93,38   97,05   93,23   87,00   78,85 -- -- -- -- -- -- --

  94,89   84,53   74,89   83,95   89,71   97,24  101,74   97,29   90,99   80,62 -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 8k

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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BIJLAGE IaAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

1 A1      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

2 A1      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

3 B1      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

4 B2      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

5 A2      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

6 A2      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

7 B3      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

8 B4      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

9 A1      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

10 A1      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

11 A6      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

12 A4      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

13 A4      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

14 A4      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja
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BIJLAGE IbAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 Wegdek Witte Paal 0,00

2 Wegdek N241 0,00

3 Wegdek N241 0,00

4 Wegdek N241 0,00

5 Water 0,00

6 Water 0,00

7 Verharding woningen 0,00

8 Verharding woningen 0,00

9 bodem plangebied 0,50

1 0,00
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BIJLAGE IcAkoestisch onderzoek Ecowoningen Haringhuizerweg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 Bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 Bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 B4     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 B3     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 B2     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 B1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 A6     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 A5     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 A4     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 A2     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 A1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 A1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 schuur     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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BIJLAGE II 

Wettelijk kader Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder stelt eisen aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen binnen 
de zone van een weg. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidszone. 
Als de realisatie van een bouwplan niet past binnen een vigerend bestemmingsplan, dient een akoestisch onderzoek 
te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van woningen. 
De geluidsbelasting dient dan te worden getoetst aan de voorkeurs/grenswaarden Wet geluidhinder.  

Geluidsbelasting van de gevel 
In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in zones 
langs wegen is. 
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Wet geluidhinder artikel 110a lid 1 

In situaties waarbij zowel de geluidsbron als de geluidsbelaste woning(en) geheel binnen de grenzen van 
één gemeente gelegen zijn, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het vaststellen van een hogere 
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor andere situaties (bijvoorbeeld wanneer de 
geluidsbron en de geluidsbelaste woning in verschillende gemeenten liggen) wordt verwezen naar de 
artikelen 110a, 110b en 110c Wgh. 
 

Wet geluidhinder artikel 110g 
Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 
geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 
redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel 
van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige 
terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 artikel 3.4(gewijzigd Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330) 

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting 
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens 
van geluidsgevoelige terreinen. 

 
Aanpassing artikel 3.4 
Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 
wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 
4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 
3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 
2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 
 



BIJLAGE III

Verkeersgegevens Wegen Witte Paal(opgave gemeente)

Tellingen Witte Paal Schagen, van 7 t/m 20 jan. 2020

Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen achtwagen Trailer Totaal

maandag 322 759 335 538 347 2301

dinsdag 498 1051 407 569 393 2918

woensdag 449 1131 484 649 463 3176

donderdag 519 1217 445 604 447 3232

vrijdag 522 1136 439 608 439 3144

zaterdag 133 529 289 340 153 1444

zondag 88 315 142 162 55 762

per week 6138 2541 3470 2297 mvtgn/etmaal

per dag 877 363 496 328 2064

cat2 1240 % 60,1

cat 3 496 % 24,0

cat 4 328 % 15,9

totaal % 100

OPSCHALING NAAR PEILJAAR 2030

Witte Paal

Berekening (bij ,5% groei per jaar)

huidig 2020 n jaar  toekomstprognose %/jaar factor

2064 10 2170 0,5 1,005

2020 naar 2030

Overzicht van de WERK‐ en WEEKDAGJAARGEMIDDELDE op de Provinciale wegen in Noord‐Holland

Verkeersgegevens Provincialeweg N241

wegvak van  tot   etmaal int.

Prov. weg N241 Zuiderweg N242  10403

OPSCHALING NAAR PEILJAAR 2030

N241

Berekening (bij 1% groei per jaar)

opgave PNH 2018 n jaar  toekomstprognose %/jaar factor

10402 12 11721 1 1,01

2018 naar 2030
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Inleiding

Dit Visiedocument betreft een planvoorstel voor de ontwikkeling van een Ecologisch 
woningbouwplan  aan de Haringhuizerweg te Schagen. Hierin is vanuit analyse van de 
bestaande situatie een onderzoek gedaan, hoe met gebruik van de aanwezige kwaliteiten 
een aantrekkelijke en duurzame woonomgeving op deze locatie kan worden gemaakt. 

In dit Visiedocument is een schetsontwerp gemaakt voor de situatie en indeling van het 
plangebied, en zijn de uitgangspunten aangegeven voor verdere uitwerking van de 
woningen.  Deze uitwerking komt voort uit de gezamenlijke planvorming met de 
opdrachtgever en eigenaar van het terrein, en overleg met de Gemeente Schagen met 
betrekking tot de haalbaarheid van het plan. Hierin zijn verdere aandachtspunten 
meegegeven en zijn ook een aantal voorwaarden geformuleerd. De ambitie om een 
Ecologisch woningbouwplan te ontwikkelen en daarmee de bestaande natuurlijke 
kwaliteiten te versterken is over het algemeen heel positief ontvangen, en vormt daarom 
de basis van het voorgestelde Schetsontwerp.

Het Schetsontwerp is zodanig uitgewerkt, dat een goed beeld kan worden gegeven over 
de wijze van invulling van de locatie , de manier van ontsluiten, parkeervoorzieningen en 
architectonische uitwerking van de woningen. Het schetsontwerp biedt de mogelijkheid 
dat hiermee met alle betrokkenen goede keuzes en afwegingen gemaakt kunnen worden, 
welke van de aanpassingen nog nodig zijn ten behoeve van de verdere uitwerking. 
Daarnaast is dit schetsontwerp ook bedoeld om inzicht geven welke aanpassingen zijn 
aan te bevelen om de kwaliteiten voor een Ecologische woonomgeving te versterken.

Om tot dit Visiedocument te komen is gebruik gemaakt van de op dit moment 
beschikbare informatie van het plangebied. Ook is in dit document aangegeven met 
welke huidige uitgangspunten en andere in dit kader geldende voorwaarden daarbij 
rekening gehouden moet worden. 
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bestaande situatie
Ruimtelijke kwaliteit van de locatie

De locatie aan de Haringhuizerweg is gesitueerd binnen het Bedrijventerrein 
Witte Paal in Schagen. Het perceel ligt echter aan de zuidzijde hiervan op de 
overgang naar het landelijk buitengebied. Bovendien bevindt zich ten noorden 
van het plangebied een ruim ecologisch natuurgebied, waardoor de directe 
aanwezigheid van het bedrijventerrein nauwelijks wordt ervaren. 

De locatie ligt aan de oorspronkelijke lintroute van Haringhuizen naar het 
centrum van Schagen. In de bijzondere lint Haringhuizerweg – Grotewallerweg 
bevindt zich zowel traditionele als nieuwere bebouwing. De slingerende vorm 
van de weg en een groot deel van de bebouwing heeft een historische 
oorsprong, hetgeen dit een aantrekkelijke verbinding maakt naar het centrum. 

Karakter van de directe omgeving

De aanwezige bebouwing langs de Grotewallerweg kenmerkt zich door 
individuele en gevarieerde bebouwing met een eigen karakter. Deze bebouwing 
heeft vaak een kleinschalig karakter, is afwisselend in maat, schaal, detaillering 
en materiaalgebruik. Ondanks de afwisseling geeft het bijzondere lint een 
samenhangend beeld. Kenmerkend aan de bebouwing is de traditionele 
opbouw van een hoge begane grondlaag en de diverse kapvormen. De 
detaillering is meestal eenvoudig maar zorgvuldig van oorsprong. 
Materiaalgebruik is over het algemeen traditioneel, en bestaat uit metselwerk 
met houten kozijnen en daken met dakpannen.

Beoordeling bestaande natuurlijke en ecologische kwaliteit

De locatie kenmerkt zich door het open en groene karakter in combinatie met 
de losse kleinschalige bebouwing, waardoor de natuurlijke kwaliteit ruimschoots 
aanwezig is. De ligging tussen enerzijds het landelijk buitengebied en aan de 
andere kant het ecologisch natuurgebied is uniek, en biedt aanleiding om deze 
kwaliteiten te benutten. Rondom het terrein is aan vrijwel alle zijden water 
aanwezig, hetgeen mogelijkheden geeft om dit in de planvorming te betrekken, 
en mogelijk de ecologische kwaliteit van het terrein te versterken. 

Bestaande bomenrij aan de oostkant van het terrein blijft gehandhaafd en is 
onderdeel van de verdere inrichting van het plangebied.

bestaande situatie
Kwaliteit is vooral de natuurlijke en ruime 
omgeving van de locatie in Schagen
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bestaand woonhuis Haringhuizerweg 1



Luchtfoto bestaand
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Bijzondere route met lintbebouwing 
Haringhuizerweg – Grotewallerweg te Schagen
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Bijzondere route 
Haringhuizerweg – Grotewallerweg te Schagen

Ligging tussen enerzijds Ecologisch natuurgebied en 
anderzijds landschappelijk buitengebied is uniek.

Foto’s bestaande situatie



Bestemmingsplan en Welstandsnota
Voor de aanpassingen die aan de buitenzijde van het gebouw zullen 
gaan plaatsvinden, zal nagegaan moeten worden of deze voldoen aan 
de ruimtelijke kaders, zoals deze zijn vastgelegd in het 
Bestemmingsplan. Daarnaast zal ook nagegaan worden welke 
bepalingen omschreven zijn in de Welstandsnota.

Bestemmingsplan
Voor de locatie geldt het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Witte Paal 
identificatie: NL.IMRO.0441.BPWITTEPAAL2012-OH01

Planstatus : vastgesteld 2013-06-25
Hierin het huidige bouwvlak aangegeven als bestemming : Wonen
Het hierin aangegeven Bouwvlak mag binnen dit bestemmingsplan 
bebouwd worden met een bouwhoogte van 8 meter en een 
goothoogte van 3,5 meter.
Het ontwerp voor Ecologische woningbouw, zoals in het Visiedocument 
wordt voorgesteld passen derhalve wel binnen de functie Wonen, maar 
past niet binnen het aangegeven Bouwvlak van het Bestemmingsplan. 
Aanpassing van het huidige Bestemmingsplan is hiervoor vereist.

Welstandsnota
Als Welstandsnota is voor gemeente Schagen de Reisgids voor 
Ruimtelijke Kwaliteit dd. 9 februari 2016 van toepassing. 
Het bouwplan voor Haringhuizerweg 1 is gelegen in het Komgebied 
Schagen, waarvoor het Welstandsniveau Regulier geldt..
Voor het omgevingsvergunningplichtig bouw- of verbouwplan, is 
derhalve preventief welstandstoezicht aan de orde. Hierbij zijn de 
gebiedsgerichte criteria Komgebied aan de orde. Omdat het hier een 
nieuwe bebouwingsontwikkeling betreft, zal deze waarschijnlijk ook 
beoordeeld worden als Bijzondere Ontwikkelingen, zijn ook deze 
specifiek objectgerichte criteria voor toetsing van toepassing (zie blz.7)

Bestemmingsplan en welstandsnota

Bestemmingsplan : Bedrijventerrein Witte Paal 
NL.IMRO.0441.BPWITTEPAAL2012-OH01
Kadastrale gegevens gemeente Schagen :  
SGN00 sectie C – 3226
Perceeloppervlak : 7960 m2
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Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Schagen

- Welstandsgebied : Komgebied

- Welstandsniveau : Regulier

Structuurvisie Schagen 2025
(vastgesteld 22-11-2011)

Kaart gebiedsfuncties en ontwikkelingen

Locatie plangebied overgang stadrandzone naar landelijk

Beeld route Haringhuizerweg

welstandsnota
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M@@TSituatie – structuur bestaand

Ecologisch 
natuurgebied

Landelijk buitengebied
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M@@TSituatie – structuur nieuw

Ecologisch 
natuurgebied

Landelijk buitengebied
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Een landschap waar je kunt wonen
Eigenlijk is er geen sprake van een woonwijk of woningbouwplan, maar is het een 
landschap waar gewoond wordt. Het plan is niet opgedeeld in verschillende kavels 
met woningen, maar is een meer een voortzetting van het aanwezig natuurlijk 
landschap waar groen, water en ruimte vrij spel hebben. 
Geen afgebakende tuinen met hagen en schuttingen, maar een ecologische 
omgeving waarin de zintuigen van “buiten zijn” worden aangesproken. 
Het verlangt van de bewoners ook inzet en betrokkenheid, waarbij een collectief 
verantwoordelijkheidsgevoel nodig is. Dit past bij het exclusieve karakter van de 
planopzet, en daarmee zorg voor het gemeenschappelijk gebruik en beheer van 
de gezamenlijke ruimte.

Het ontwerpplan voegt zich vanzelfsprekend in het landschap van open en 
besloten, typisch voor het karakter langs de Haringhuizerweg en de 
Grotewallerweg. De openheid en het zicht tussen landschap en bestaand 
ecologisch gebied is belangrijk bij de opzet van het plan en de situering van de 
woningen. Zichtlijnen en doorkijkjes worden bepaald door de 3 nieuwe 
waterbekkens, die de verbinding leggen met het bestaande ecologische gebied.

De Planvisie gaat op basis van het vooroverleg uit van totaal 10 woningen, 
waarvan 4 woningen vallen binnen de categorie van Sociale koopwoning. In de 
planvorming wordt uitgegaan van 10 ecologische woningen, waarbij de woningen 
gelegen aan de Haringhuizerweg in oriëntatie en uitwerking zullen aansluiten bij 
het dorpse karakter van de weg . Bij het ontwerp van alle woningen zal rekening 
gehouden worden met eenvoudige plan- en indelingsaanpassingen in het kader 
van levensloopbestendigheid. (zie Toekomstbestendigheid blz. 21)

De woningen inclusief garage en terras wordt per woning eigendom van de 
bewoners. Het overige terrein bestaande uit ecologisch groen en water is hiermee 
in principe geen openbaar gebied en komt onder een VVE, die verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud hiervan. De 2 ontsluitingswegen met parkeer-
plaatsen zal na realisatie worden overgedragen aan de gemeente en zijn daarmee 
wel openbaar toegankelijk.

Voor de onderbouwing van het ontwerp zijn plangegevens in de vorm van 
ontwerptekeningen voor de situatie, met planopzet voor de woningen  en indeling 
van het terrein gegeven. Daarbij is een eenvoudig ruimtelijk model voor de situatie 
gemaakt, met een omschrijving van de beeldkwaliteit voor de architectonische 
uitwerking en materiaalgebruik van de woningen.

ontwerpvisie

De visie is gebaseerd op het creëren van een nieuwe woonomgeving, 
waarbij aan de ene zijde voortzetting van het landelijk karakter en 
het zicht op het landelijk buitengebied een belangrijk uitgangspunt 
vormt. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van het ecologisch 
gebied in het plan betrokken.
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M@@TSituatie – luchtfoto bestaand
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Perceeloppervlak : 7960 m2

Situatie – bestaand
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Plan met 2 ontsluitingen vanaf de Haringhuizerweg, met een 
clustering van 4 en van 6 woningen. Totaal 10 woningen :

A - 6 ecologische koopwoningen , grondvlak van ca 120 m2   
Woonoppervlak ca. 160 m2  Per woning buitenterras van ca. 80 m2 
Per woning garage (g) + 1 parkeerplaats voor garage (p)

B - 4 ecologische woningen (sociale koop) , grondvlak van ca 80 m2. 
Woonoppervlak ca. 120 m2 Per woning buitenterras van ca. 60 m2 
Per woning een berging (b) + 1 parkeerplaats (p)
- Bovendien binnen plangebied 10 openbare parkeerplaatsen

Situatie – nieuw planopzet woningen M@@T

A A

A A

A A

B

B

B

B
p

p

p

p

p

p

p p

p

p

Perceeloppervlak nieuw : 7800 m2
- Bebouwing woningen en garage/berging :  1320 m2
- Terrassen bij woningen :  720 m2
- Onverhard natuurlijk groen en water :   4880 m2
- Verharding wegen en parkeren :   880 m2 (over te dragen aan gemeente Schagen) Visiedocument Haringhuizerweg Schagen   13
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b  b b  b



M@@T
Plan met totaal 10 woningen zonder verkaveling, maar het hele terrein wordt 
ingericht als natuurlijk ecologisch gebied , niet toegankelijk. In overleg met een 
adviseur in Ecologische begroeiing zal vegetatie verder worden uitgewerkt, 
uitgaande van rietkragen langs de waterkanten en hogere vegetatie tussen de 
woningen en terrassen om op natuurlijke wijze privacy te creëren.
Alle woningen hebben kapvormen, waarvan deel van de kappen op het 
zuidwesten voorzien zal worden van PV-panelen. Overige kapdelen kan deels 
worden afgewerkt met groen-sedumdaken. Ieder geval de tussenliggende garages 
worden afgedekt met sedumdaken, en sluiten aan op de groene omgeving.

Situatie – nieuw ‘ecologisch wonen’

Visiedocument Haringhuizerweg Schagen   14

Eigendom en Beheer
De woningen inclusief garage en terras wordt eigendom van de bewoners afzonderlijk.
Het overige terrein met ecologisch groen en water komt onder een VVE, die 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan. Het is in principe hiermee 
geen openbaar gebied. De 2 ontsluitingswegen en parkeerplaatsen zijn wel openbaar.



M@@TSituatie – nieuw 3-D overzicht
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De visie is gebaseerd op het creëren van een nieuwe 
woonomgeving, waarbij  voortzetting van schaal en losse 
bebouwing langs Haringhuizerweg het uitgangspunt is. 
Daarbij wordt openheid en doorzicht naar ecologisch 
gebied in het plan vastgelegd.

Beeld van woningen aan de Haringhuizerweg is continuering van de 
verscheidenheid en schaal van de bebouwing aan Grotewallerweg.
Dit komt tot uiting in de architectonische uitwerking van de woningen.



M@@T

Duurzaamheid en ecologie
Het is niet alleen een ecologische en natuurlijke woonomgeving, maar ook 
bij het ontwerp en realisatie van de woningen zelf worden alle aspecten van 
ecologisch en duurzaam bouwen nagestreefd. Goede afstemming tussen 
ontwerp, materiaalkeuze en bouwmethode is hierbij van groot belang. 
Er worden voornamelijk circulaire en natuurlijke materialen gebruikt voor 
bouwelementen, constructies en afwerkingen. 
Alle ecologische woningen zijn (bijna) energieneutraal BENG en hebben 
geen gasaansluiting. De energie uit de natuur (zon, lucht, bodem) wordt 
benut voor verwarmen, verkoelen en ventileren van de woningen. 

Voor de inrichting van het terrein is er een minimum aan verharding en 
wordt zo veel mogelijk half verharding ingezet zodat een informele 
landelijke sfeer ontstaat. Auto’s worden zoveel mogelijk uit het directe zicht 
of in de garages geparkeerd. Sloten met rietkragen en hogere vegetatie 
vormen natuurlijke afscheidingen tussen de houten buitenterrassen van de 
woningen. Het regenwater van de woningen wordt opgevangen of direct op 
de waterstructuur afgevoerd.

De ecologische potentie van het ontwerp zit primair in de natte verbinding 
met de directe omgeving,  waardoor het plan het landelijk buitengebied en 
het bestaande ecologische gebied met elkaar verbindt. 

Ecologisch wonen
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kapvormen

PV-panelen

natuurlijk referentiebeelden 

ecologisch wonen

sedum-

grasdaken

Aandacht Flora en Fauna
In het ecologisch gebied liggen ook kansen om de aanwezige 
fauna te versterken. Iedereen vindt het kijken naar dieren leuk. En 
er is daarom veel mogelijk om het ook voor dieren aantrekkelijk te 
maken: een wand voor ijsvogels, hotels voor wilde bijen, een tuin 
voor vlinders, nesten voor huis- of boerenzwaluwen, palen voor 
ooievaars, nestkasten voor mezen en uilen, vijvers voor kikkers en 
salamanders noem maar op.
Door in het plan ook dit soort 
voorzieningen aan te leggen, 
kan deze belevingswaarde 
worden versterkt.
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Overzicht typologie woningen

Eenheid in verscheidenheid
Het plan voor een ecologische woonomgeving bestaat uit totaal 10 ecologische 
woningen, waarbij de 5 woningen die direct gesitueerd zijn aan de Haringhuizerweg, in 
de opzet en architectonische uitwerking gericht zijn naar de weg. De andere 
daarachter gelegen 5 woningen zijn in hoofdvorm en uitstraling eenvoudiger, en 
hebben de oriëntatie op het ecologisch gebied. Alle woningen hebben een kapvorm, 
waarbij de uitgangspunten vanuit het bestaande bestemmingsplan van toepassing zijn :
- Nokhoogte ca. 8 meter
- Goothoogte ca. 3,5 meter

Ook worden bij alle woningen dezelfde type dakpannen en deels sedumdaken en PV-
panelen toegepast, en wordt voor de gevels gebruik gemaakt van eenzelfde 
(keuze)palet van natuurlijke materialen (metselwerk en houten gevelbekleding). Het is 
belangrijk dat er een zekere samenhang ontstaat in de uitstraling van het gehele plan, 
waardoor de kwaliteit van het ecologisch plan als geheel gewaarborgd wordt. 
Desondanks kunnen met deze uitgangspunten het allemaal verschillende woningen 
zijn, afgestemd op de persoonlijke wensen van de bewoners, en zal er ook vanuit de 
planopzet voldoende verscheidenheid zijn.
Van de 10 woningen zullen 4 woningen in de sector Sociale koop worden uitgevoerd, 
waarmee het plan voldoet aan de voorwaarde, die hierin door de gemeente Schagen is 
gesteld. Ook dit is belangrijk in de gewenste verscheidenheid.

architectonische uitwerking
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Referentie bouwmethode met aandacht voor Circulair 
bouwen en daarbij toepassing natuurlijke materialen.
Het plan waarbij alle woningen als Ecologische woningen 
zullen worden uitgevoerd, maar er wel onderscheid zal zijn 
tussen de woningen. 5 woningen sluiten aan op het 
karakter van de Haringhuizerweg. Andere woningen zijn 
eenvoudiger van hoofdvorm en uitwerking.

Referentie woning met eenvoudige hoofdvorm

woningen gericht op Ecologisch gebied

woningen gericht op Haringhuizerweg



Het plan waarbij de 5 ecologische 
woningen die direct gesitueerd zijn 
aan de Haringhuizerweg, in de opzet 
en architectonische uitwerking 
gericht zijn naar de weg. 

M@@T
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3-D impressie uitwerking

5 ecologische woningen zijn in hoofdvorm 
eenvoudiger, en sluiten in uitwerking meer aan 
op het karakter van het Ecologisch gebied.
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3-D impressie uitwerking

Deel van de woningen zijn gericht op het ecologisch 
gebied met houten terrassen en rietkragen rondom.

Referentiebeelden 
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Toekomst bestendigheid

Voorbeeld plattegrond Levensloopbestendig

Toekomstbestendigheid

Vanuit doelstelling een duurzaam en ecologisch plan te maken, wordt gekozen 
voor een constructie en bouwmethode op basis van het circulair bouwen. Dit 
garandeert in basis de toekomstbestendigheid van het plan. Alle woningen 
worden daarom duurzaam, flexibel, compact, levensloopbestendig en 
uitbreidbaar gebouwd. 

Levensloopbestendigheid

In basis is elke woning op begane grondniveau geschikt of relatief eenvoudig 
geschikt te maken als levensloopbestendige woning. Op de verdieping bevinden 
zich extra slaapkamers, werkruimtes en logeerruimtes. De toegankelijkheid en 
indeling van elke woning, maar ook de bereikbaarheid van het terras op een 
niveau zal in basis hieraan voldoen. Belangrijk is ook om met de 
woningontwerpen gemakkelijk te kunnen inspelen op eventuele toekomstige 
indelingsveranderingen. 
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Referentiebeelden
Woningen goed toegankelijk, maar ook terrassen goed 
bereikbaar en op een niveau doorlopend vanuit de woning.
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Voorwoord 
 
Vlam Bodem Advies B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieutechnisch bodemonderzoek en is gevestigd 
in Petten. Tevens zijn wij actief op het gebied van saneringen. 
 
Voor elke situatie is een praktische oplossing de doelstelling van Vlam Bodem Advies BV. 
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1. Inleiding en doel 

 
In opdracht van AMB Adviesbureau heeft Vlam Bodem Advies BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd conform NEN 5740 aan de Haringhuizerweg naast nummer 1 te Schagen.  
 
Het onderzoek vindt plaats in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw 
van tien woningen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse. 
 
Tussen Vlam Bodem Advies BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit van Vlam Bodem Advies BV zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen 
belemmeren. Vlam Bodem Advies BV is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de 
grond geen zusterbedrijf of het moederbedrijf. 
 
De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het uitgevoerde vooronderzoek 
beschreven en de onderzoekshypothese vastgesteld. Het uitgevoerde veldwerk wordt behandeld in 
hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten beschreven. De conclusies en aanbevelingen 
worden weergegeven in hoofdstuk vijf. 
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2. Vooronderzoek 
 
2.1 Ligging onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Haringhuizerweg te Schagen en is kadastraal bekend onder de 
gemeente Schagen, sectie C, nummer 3226. 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 116453 en Y = 532005. 
De topografische ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1. 
Het oppervlak van het kadasterperceel  en onderzoekslocatie is 7960 m².   
 
2.2 Gebruik onderzoekslocatie 

Historisch gebruik 
De onderzoekslocatie ligt aan de zuidkant van Schagen. Het betreft een onbebouwd perceel, weiland, ten 
westen van perceel Haringhuizerweg 1. Op de historische kaarten is te zien dat de locatie nooit bebouwd is 
geweest en altijd agrarisch gebied was. Op basis van de historische kaarten kan ervan worden uitgegaan dat 
er zich geen gedempte watergangen bevinden op de onderzoekslocatie. 
  

       
Figuur 1 Kaart 1965                                                                         Figuur 2 Luchtfoto 1944 
 
Huidig gebruik 
Op het moment van het veldonderzoek is de locatie een weiland. 
 
Toekomstig gebruik 
Dit bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw van tien woningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
                                                                                  

 

 
6 

Vlam Bodem Advies BV 
Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 
Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 051003984 
Haringhuizerweg naast 1 te Schagen 
31 maart 2020 

 
 
 

 
2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Bodemloket is bekend dat op het perceel 
Haringhuizerweg 1 in 2000 een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 is uitgevoerd ten 
behoeve van de aanvraag van een bouwvergunning voor de bouw van de woning (HB Adviesbureau, 
projectnummer 2705-A1, d.d. 28 maart 2000). Hierbij zijn lichte verhogingen in boven- en ondergrond 
gemeten. In het grondwater zijn enkele lichte verhogingen aangetoond en daarnaast matige verhogingen 
aan arseen en chroom. In het poldergebied ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie is in 2001 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met transactie van het gebied (Consulmij, 
projectnummer Z.00.0315.RF, d.d. 1 februari 2001). Er zijn geen tot hooguit lichte verhogingen gemeten. 
In het grondwater is een sterke verhoging aan arseen aangetoond. 
 
De locatie ligt op de Bodemkwaliteitskaart voor de bovengrond in zone B5 (overige woongebieden / 
buitengebied) voor de ondergrond in zone O2 (overige woongebieden / buitengebied). De bodemfunctie 
is Overig en de verwachte ontgravingsklasse is voor de boven- en ondergrond Landbouw/natuur. 
 
2.4 Onderzoekshypothese 

Voor de opzet van het bodemonderzoek wordt uitgegaan van een onverdachte locatie. Het 
bodemonderzoek is opgezet conform tabel 3 van NEN 5740.  
 
Oppervlakte 
Locatie 
        Ha 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 
Boring tot 
0,5 m-mv 

Boring tot 
grondwater 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 
Bovengrond Ondergrond 

0,70 <  0,80 13 4 2 3 2 2 
Tabel 1 Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie 
 
 
Er zijn geen aanvullende boringen en/of peilbuizen uitgevoerd. 
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3. Beschrijving veldwerk

3.1 Uitvoering 

Op 24 maart 2020 hebben de heren R. Pronk (geregistreerde veldwerker van Vlam Bodem Advies BV) en 
J. Schilder (ervaren veldwerker van Vlam Bodem Advies BV) het veldwerk op de locatie uitgevoerd. In 
verband met de spoedeisendheid van het project en de onderzekerheid in de markt (Coronacirsis), 
hebben de heren R. Pronk en J. Schilder de peilbuizen op 25 maart 2020  bemonsterd. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002.

Vlam Bodem Advies BV is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification BV onder 
certificaatnr. EC-SIK-20334 (protocol 2001, 2002 en 2018).  

3.2 Waarnemingen bij uitvoering 

3.2.1 Bodemopbouw 
Voor de boringen is gebruik gemaakt van een edelmanboor en een zuigerboor. 
De bovengrond bestaat over het algemeen uit sterk siltig, zwak humeuze klei, donker grijsbruine klei. 
Vanaf 0,5 tot 1,4 m-mv is sterk siltige, lichtgrijze klei aangetroffen. Vanaf 1,4 m-mv bestaat de bodem uit 
matig siltig, zeer fijn, lichtgrijs zand. De volledige boorbeschrijvingen worden weergegeven in bijlage 5. 

3.2.2  Grondwater 
De boringen voor de peilbuizen zijn 1,5 meter dieper doorgezet ten opzichte van de ingeschatte 
grondwaterstand. De peilbuizen zijn voorzien van een filter (lengte 1,0 meter) met filterkous en zijn 
afgewerkt met filtergrind (0,5-2,5 m-mv) en bentoniet (0-0,5 m-mv).   

Peilbuis Filterstelling 
in cm-mv 

Grondwaterstand 
in cm-mv 

pH EC 
in uS/cm 

Troebelheid 
In FTU 

Meetdatum 

01 150-250 75 7,1 995 2,1 25-03-2020
02 150-250 75 6,9 1067 1,8 25-03-2020

Tabel 2 Peilbuizen en grondwatergegevens 

De pH en EC (elektrische geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten en zijn als normaal te beschouwen 
in deze omgeving. Het grondwater is nagenoeg helder. In verband met de spoedeisendheid van het 
onderzoek is de peilbuis reeds na één dag bemonsterd. Mogelijk heeft dit invloed op de analyseresultaten 
van het grondwater. 

3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen 
Zowel de bovengrond als de ondergrond is over het algemeen zintuiglijk schoon. 

3.2.4 Asbest 
Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
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3.3  Analysestrategie grond en grondwater 
Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische 
verontreinigingskenmerken zijn de onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek. 
 

Locatie Monsters Grondsoort Analyse 
MM1 bovengrond 07-1 (0-50), 08-1 (0-50), 09-1 (0-50), 

10-1 (0-50), 11-1 (0-50), 12-1 (0-50), 
13-1 (0-50) 

Sterk siltig, zwak 
humeuze klei 

NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

MM2 bovengrond 01-1 (0-50), 05-1 (0-50), 06-1 (0-50), 
14-1 (0-50), 15-1 (0-50), 16-1 (0-50) 

Sterk siltig, zwak 
humeuze klei 

NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

MM3 bovengrond 02-1 (0-50), 03-1 (0-50), 04-1 (0-50), 
17-1 (0-50), 18-1 (0-50), 19-1 (0-50) 

Sterk siltig, zwak 
humeuze klei 

NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

MM4 ondergrond 02-2 (50-100), 02-3 (100-135), 03-2 
(50-100), 03-3 (100-140), 04-2 (50-
100), 04-3 (100-135) 

Sterk siltige klei NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

MM5 ondergrond 01-2 (50-100), 01-3 (100-135), 05-2 
(50-100), 05-3 (100-140), 06-2 (55-
105), 06-3 (105-130) 

Sterk siltige klei NEN 5740 pakket 
grond incl lu/os 

Tabel 3 Overzicht monsterselectie en analyses grondmonsters 
 

Deellocatie Peilbuis Filter in cm-mv Waarneming Analyse 
Geheel 01 150-250 Geen 

bijzonderheden 
NEN 5740 pakket 
grondwater 

Geheel 02 150-250 Geen 
bijzonderheden 

NEN 5740 pakket 
grondwater 

Tabel 4 overzicht peilbuis en analyses grondwatermonsters 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000. 
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4. Chemische analyses 

 
4.1 Analyseresultaten 

De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad van 
Accreditatie (RvA) is erkend. De analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 2. 
 
4.2 Toetsingskader 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de 
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). Een volledige beschrijving van het toetsingskader 
wordt weergegeven in bijlage 4. 
 
4.3  Interpretatie analyseresultaten 
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof.  
 
Mengmonsters bovengrond 
In het mengmonster MM1 van de bovengrond overschrijdt het gehalte aan PAK de betreffende 
achtergrondwaarde. De mengmonsters MM2 en MM3 van de bovengrond zijn voor wat betreft de 
geanalyseerde parameters analytisch schoon. 
 
Mengmonsters ondergrond 
De mengmonsters MM4 en MM5 van de ondergrond zijn voor wat betreft de geanalyseerde parameters 
analytisch schoon. 
 
Grondwater 
Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. De snelle 
bemonstering van het grondwater (één dag na plaatsing van de peilbuizen) heeft geen invloed gehad op 
de analyseresultaten).  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

In verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van tien woningen heeft 
Vlam Bodem Advies BV een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd aan de 
Haringhuizerweg naast nummer 1 te Schagen. 
 
In de bovengrond is plaatselijk een lichte verhoging aan PAK gemeten ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. De ondergrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 
Ook het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon.  
 
Gezien de resultaten kan de hypothese worden bevestigd. De aangetoonde gehalten overschrijden niet 
de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Voor nader onderzoek bestaat geen aanleiding. 
 
Er is voor wat betreft de kwaliteit van de bodem geen sprake van belemmeringen voor de aanvraag van 
een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van woningen op de locatie.  
  
 
Opmerkingen 
 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is 
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventuele lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
 
Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet 
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een 
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de 
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder 
bodemonderzoek uit te voeren. 
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T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 30-Mar-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Mar-2020

Haringhuizerweg 1 te Schagen

051003984
2020048037/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Haringhuizerweg 1 te Schagen

1 2 3 4 5

R. Pronk 1/2

051003984

Analysecertificaat

30-Mar-2020/13:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020048037/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.9% (m/m) 73.9 73.0 69.1 72.2Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 3.3 5.0 1.9 3.0Organische stof

95% (m/m) ds 95 93 96 95Gloeirest

S 24.9% (m/m) ds 28.8 22.9 30.0 21.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg ds 30 32 22 25Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 9.2mg/kg ds 9.3 8.4 7.9 7.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 9.8 9.7 9.0 8.9Koper (Cu)

S 0.070mg/kg ds 0.069 0.063 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 21mg/kg ds 22 24 22 23Nikkel (Ni)

S 43mg/kg ds 36 37 19 17Lood (Pb)

S 76mg/kg ds 58 56 46 45Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 7.5 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

MM1 bovengrond

MM2 bovengrond

MM3 bovengrond

MM4 ondergrond

MM5 ondergrond 11281190

11281189

11281188

11281187

11281186

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Mar-2020

24-Mar-2020

24-Mar-2020

24-Mar-2020

24-Mar-2020



Haringhuizerweg 1 te Schagen

1 2 3 4 5

R. Pronk 2/2

051003984

Analysecertificaat

30-Mar-2020/13:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Mar-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020048037/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.19mg/kg ds 0.058 0.15 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.16mg/kg ds <0.050 0.090 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.39mg/kg ds 0.12 0.35 0.067 <0.050Fluorantheen

S 0.19mg/kg ds 0.053 0.15 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.062 0.19 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.081mg/kg ds <0.050 0.088 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.15mg/kg ds <0.050 0.15 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.087mg/kg ds <0.050 0.11 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.13 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.6mg/kg ds 0.50 1.4 0.38 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 bovengrond

MM2 bovengrond

MM3 bovengrond

MM4 ondergrond

MM5 ondergrond 11281190

11281189

11281188

11281187

11281186

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Mar-2020

24-Mar-2020

24-Mar-2020

24-Mar-2020

24-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020048037/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11281186 07  0  50 05379101887-1 MM1 bovengrond

 11281186 08  0  50 05379095658-1 MM1 bovengrond

 11281186 09  0  50 05379094919-1 MM1 bovengrond

 11281186 10  0  50 053790958010-1 MM1 bovengrond

 11281186 11  0  50 053790957011-1 MM1 bovengrond

 11281186 12  0  50 053791018212-1 MM1 bovengrond

 11281186 13  0  50 053791017913-1 MM1 bovengrond

 11281187 06  0  50 05379095686-1 MM2 bovengrond

 11281187 14  0  50 053791017714-1 MM2 bovengrond

 11281187 15  0  50 053791018315-1 MM2 bovengrond

 11281187 16  0  50 053791018516-1 MM2 bovengrond

 11281187 01  0  50 05379099991-1 MM2 bovengrond

 11281187 05  0  50 05379101735-1 MM2 bovengrond

 11281188 02  0  50 05379099962-1 MM3 bovengrond

 11281188 03  0  50 05379094673-1 MM3 bovengrond

 11281188 04  0  50 05379101754-1 MM3 bovengrond

 11281188 17  0  50 053791018717-1 MM3 bovengrond

 11281188 18  0  50 053791017418-1 MM3 bovengrond

 11281188 19  0  50 053791018419-1 MM3 bovengrond

 11281189 02  50  100 05379100012-2 MM4 ondergrond

 11281189 02  100  135 05379100082-3 MM4 ondergrond

 11281189 03  50  90 05379095013-2 MM4 ondergrond

 11281189 03  90  130 05379095643-3 MM4 ondergrond

 11281189 04  50  100 05379101764-2 MM4 ondergrond

 11281189 04  100  135 05379101784-3 MM4 ondergrond

 11281190 01  50  100 05379100031-2 MM5 ondergrond

 11281190 01  100  135 05379100041-3 MM5 ondergrond

 11281190 05  50  100 05379101815-2 MM5 ondergrond

 11281190 05  100  140 05379101805-3 MM5 ondergrond

 11281190 06  55  105 05379095786-2 MM5 ondergrond

 11281190 06  105  130 05379095746-3 MM5 ondergrond
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020048037/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020048037/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 30-Mar-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Mar-2020

051003984

Haringhuizerweg 1 te Schagen

051003984
2020048040/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Haringhuizerweg 1 te Schagen

1 2

R. Pronk 1/2

051003984

051003984

Analysecertificaat

30-Mar-2020/12:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020048040/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 26µg/L <20Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 19µg/L 16Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L 0.27Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 2 11281224

11281223

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Mar-2020

25-Mar-2020



Haringhuizerweg 1 te Schagen

1 2

R. Pronk 2/2

051003984

051003984

Analysecertificaat

30-Mar-2020/12:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Mar-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020048040/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 2 11281224

11281223

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Mar-2020

25-Mar-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020048040/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11281223 01 068045405201a Peilbuis 1

 11281223 01 068045407701b Peilbuis 1

 11281223 01 080082229401c Peilbuis 1

 11281224 02 068046189502a Peilbuis 2

 11281224 02 068046188902b Peilbuis 2

 11281224 02 080086943702c Peilbuis 2
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020048040/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Toetsing analyseresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020048037 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 24-03-2020 
  

Parameter Eenheid 
MM1 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,9  75,9       
Organische stof % (m/m) ds  3,5  3,5       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  24,9  24,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  29  29,09   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1697  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,2  9,229  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  13  14,61  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,070  0,0727  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  21  21,06  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  43  46,62  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  76  81,88  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  6,0       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  10,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  10,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  22,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  10,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  12,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  70,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,002       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,014  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,19  0,19       
Anthraceen mg/kg ds  0,16  0,16       
Fluorantheen mg/kg ds  0,39  0,39       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,19  0,19       
Chryseen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,081  0,081       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,087  0,087       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,6  1,593  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  30-03-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 24,9 % van droge stof en organische stof: 3,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020048037 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 24-03-2020 
  

Parameter Eenheid 
MM2 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  73,9  73,9       
Organische stof % (m/m) ds  3,3  3,3       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  28,8  28,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  30  26,72   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1638  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,3  8,317  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,8  10,3  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,069  0,0686  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  22  19,85  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  36  37,27  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  58  57,45  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  6,364       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  10,61       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  10,61       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  23,33       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  10,61       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  12,73       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  74,24  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0021       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0148  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,058  0,058       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,053  0,053       
Chryseen mg/kg ds  0,062  0,062       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,50  0,503  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  30-03-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 28,8 % van droge stof en organische stof: 3,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020048037 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 24-03-2020 
  

Parameter Eenheid 
MM3 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  73,0  73,0       
Organische stof % (m/m) ds  5,0  5,0       
Gloeirest % (m/m) ds  93        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  22,9  22,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  32  34,33   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1652  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,4  8,987  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,7  11,0  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,063  0,0664  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  24  25,53  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  37  40,37  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  56  62,12  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,2       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  15,4       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  7,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,4       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  49,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0098  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Anthraceen mg/kg ds  0,090  0,09       
Fluorantheen mg/kg ds  0,35  0,35       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,15  0,15       
Chryseen mg/kg ds  0,19  0,19       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,088  0,088       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,11  0,11       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,4  1,443  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  30-03-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 22,9 % van droge stof en organische stof: 5,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020048037 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 24-03-2020 
  

Parameter Eenheid 
MM4 
ondergrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  69,1  69,1       
Organische stof % (m/m) ds  1,9  1,9       
Gloeirest % (m/m) ds  96        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  30,0  30,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  22  18,94   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1686  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  7,9  6,837  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,0  9,474  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0346  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  22  19,25  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  19  19,7  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  46  45,03  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  10,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  17,5       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  38,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,5  37,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  21,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,067  0,067       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,38  0,382  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  30-03-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 30,0 % van droge stof en organische stof: 1,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020048037 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 24-03-2020 
  

Parameter Eenheid 
MM5 
ondergrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  72,2  72,2       
Organische stof % (m/m) ds  3,0  3,0       
Gloeirest % (m/m) ds  95        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  21,6  21,6       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  25  28,08   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,1789  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  7,0  7,828  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  8,9  10,77  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0379  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  23  25,47  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  17  19,37  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  45  52,81  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  7,0       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  11,67       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  11,67       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  25,67       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  11,67       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  14,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  81,67  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0023       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0163  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  30-03-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 21,6 % van droge stof en organische stof: 3,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020048040 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 25-03-2020 
  

Parameter Eenheid Peilbuis 1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Metalen 
Barium (Ba) µg/L  26  26,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  19  19,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 

Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020048040 
Uw projectnummer 051003984 
Uw projectnaam Haringhuizerweg 1 te Schagen 
Datum monstername 25-03-2020 
  

Parameter Eenheid Peilbuis 2 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Metalen 
Barium (Ba) µg/L  <20  14,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  16  16,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  0,27  0,27  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
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Toetsingskader 
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Normeringskader         
 

Wet bodembescherming 

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 

analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de Circulaire 

Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 

 

Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: 

 achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de grond; 
  bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 

 streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van het grondwater;  
  bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 

 interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor  
  mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden;  
  bij overschrijding wordt gesproken van een ernstige verontreiniging. 

 

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22 november 2012). De 

interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden deze 

eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt 

daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-,  

streef- en interventiewaarden. 

 
Barium 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken 

is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 

Indien sprake is van verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 

antropogene bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van 920 mg/kg d.s. 

(voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet 

meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
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Bijlage 5 

Boorstaten



Projectcode: 051003984

Pagina 1 / 5

Boring: 01

X: 116484,99

Y: 532030,62

Datum: 24-3-2020
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Pagina 2 / 5
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X: 116443,88
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Datum: 24-3-2020
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Boring: 09
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Y: 532018,37
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Boring: 13

X: 116500,82

Y: 532041,24

Datum: 24-3-2020
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0

50

15-1

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

donker grijsbruin

-50

Boring: 16
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Boring: 17
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 6 

Onafhankelijkheidsverklaringen 

 





Jaar van planrealisatie 2020

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 560

Aandeel vrachtverkeer 0,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m
3 0,46

PM10 in μg/m
3 0,08

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 

gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m
3



datum 1-4-2020
dossiercode    20200401-12-22911

Project: Bouw woningen Haringhuizerweg 1 Schagen
Gemeente: Gemeente Schagen
Aanvrager: Mariëtte van den Berg
Organisatie: Fa. J.M.A. Dekker/AMB Advies

Geachte heer/mevrouw Mariëtte van den Berg,

Voor het plan Bouw woningen Haringhuizerweg 1 Schagenheeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op
de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale proceduremoet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u willen
bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd conceptwateradvies. Dit
conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke onderwerpen nader overleg met
het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de onderwerpen die slechts een beperkte invloed
hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het
advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande waterbelangen.
Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de
contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies kunt u op onze website meer informatie
vinden over de watertoets in het algemeen: https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP:Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt
worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het
hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer informatie over de Watervergunning
vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Bouw woningen Haringhuizerweg 1 Schagen. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten
nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept wateradvies. In
het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die
hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I
Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

"../"
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html
"https:/www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/"
"mailto:info@hhnk.nl"
"http:/www.hhnk.nl/"
"../"


U heeft aangegeven dat de verhardingstoename ten gevolge van uw plan meer dan 2000 m2 bedraagt.Een dusdanige toename van het
verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. Het hemelwater stroomt versneld af en komt direct tot afvoer.
Compensatie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze negatieve effecten op te heffen. Bij een verhardingstoename
van meer dan 2000 m2 berekent het hoogheemraadschap aan de hand van diverse plangebiedkenmerken een specifiek
compensatiepercentage.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) en
het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te nemen bij
ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en
beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (
https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de
basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater.
Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde
oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het
oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar
de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl

"https:/www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/"


datum 1-4-2020
dossiercode    20200401-12-22911

Gegevens aanvrager:
Mariëtte van den Berg
Fa. J.M.A. Dekker/AMB Advies
Korte Bosweg 55
1756 CA
't Zand
0629148106
Info@ambadvies.nl

Gegevens project:
Bouw van 10 ecologische woningen aan de Haringhuizerweg 1 in Schagen
Haringhuizerweg 1742 NS
1742
Schagen

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Schagen

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)
nee

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit,
landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?
nee



Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
2800 m2

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?
Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater mogelijk
belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
ja

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5 meter van een
waterloop?
ja

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

www.dewatertoets.nl
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Document Archeologische Quickscan (definitief) 

Plangebied Haringhuizerweg 1, Schagen, gemeente Schagen 

Adviesnummer 21051 

Opsteller(s) J. Leek (KNA Archeoloog Ma) & C.M. Soonius (senior-archeoloog) 

Datum 11-03-2021 

 

Advies 

 

 

 

Vervolgtraject 

Vanaf ca. 60-80 cm –Mv is een Romeins niveau aanwezig. 

Behoud in situ is voor een groot deel van het plangebied te realiseren. 

Ter plaatse van te graven waterpartijen een beperkt onderzoek uitvoeren. 

 

Dubbelbestemming Waarde-Archeologie in de toekomst opnemen. 

 

Archeologische Quickscan 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: J. Kaandorp) is gekeken naar het aspect 

archeologie met betrekking tot het plangebied Haringhuizerweg 1 in Schagen (afb. 1). Het 

plangebied omvat grasland direct ten oosten van de kruising Grotewallerweg – Haringhuizerweg met 

een omvang van 7575 m2. In de toekomst zal het plangebied worden bebouwd met twaalf 

ecologische woningen en wordt een deel van de bestaande slotenpartij met 640 m2 worden 

uitgebreid. De openbare ruimte wordt voorzien van parkeerplaatsen, groen en verharde wegen (afb. 

2). Het maaiveld bevindt zich op ca. 0,35 m –NAP (bron: AHN3). 

Het is de bedoeling dat het bestaande maaiveld met ca. 0,25 m wordt verhoogd.  

 

2. Bestemmingsplan en Beleidskaart archeologie 

Het plangebied bevindt zich in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Witte Paal (vastgesteld 25-06-

2013).1 Voor het terrein geldt een enkelbestemming wonen. Een dubbelbestemming Waarde-

Archeologie is niet opgenomen. De beleidsnota Cultuurhistorie van de voormalige gemeente Schagen 

heeft als bijlage een beleidskaart.2 Hoewel het plangebied de laatste eeuwen onbebouwd is 

gebleven, ligt het terrein op de beleidskaart binnen de categorie overig recent bebouwd gebied 

(SCHA120A). Het betreft het bebouwd deel buiten de historische kern van Schagen zonder 

(bekende) archeologische waarden (afb. 3).3 Dit betekent dat men pas rekening dient te houden met 

het aspect archeologie bij plannen groter dan 10.000 m2. De beleidskaart archeologie heeft echter 

geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezige resten binnen onbebouwde terreinen.  

 

                                                        
1 NL.IMRO.0441.BPWITTEPAAL2012-OH01. 
2 Haakmeester & Visser-Poldervaart 2008. 
3 Haakmeester & Visser-Poldervaart 2008, 79. 
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Momenteel is Archeologie West-Friesland bezig met een update van de beleidskaart archeologie. Op 

basis van het onbebouwd zijn van de kavel en de gaafheid kan gesteld worden dat het perceel beter 

gelijk getrokken kan worden met de het landelijk gebied aan de zuidzijde van Schagen, gekenmerkt 

door een voornamelijk oost-west gerichte verkaveling. De openheid van de polder is goed bewaard 

gebleven (SCHA064A). Voor dit gebied geldt een vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek van 

500 m2 (lichtgeel op afb. 3).  

 

Afbeelding 1. Ligging plangebied (rode stippellijn) op een luchtfoto uit 2018 (bron: PDOK). 

 

Afbeelding 2. Voorlopig inrichtingsplan (noorden is boven). 
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Afbeelding 3. Ligging plangebied op de beleidskaart archeologie (2009). 

 

3. Cultuurhistorische achtergrond  

Het grondgebied van de gemeente Schagen is vanaf de vroege middeleeuwen permanent bewoond.  

Vanaf de 8ste eeuw na Chr. trokken ontginners het veen in. In eerste instantie werd het gebied 

vanuit veenstroompjes ontgonnen. Door de ontwatering van het veen klonk het veen in en oxideerde 

het, waardoor het maaiveld daalde en de zee meer vat kreeg op het land. De aanleg van terpen en 

dijken zorgde ervoor dat er blijvend gewoond kon worden in deze contreien.  

 

Rond de stad Schagen is een groot aantal terpen bewoond en een aantal kleine gehuchten, zoals 

Keinse, Grotenwal en Avendorp, die ook op terpen zijn ontstaan. In 1985 heeft Frans Diederik een 

reconstructie gemaakt van het volledig verkavelde veen rond Schagen (afb. 4 en 5).  

 

De gehuchten rond Schagen zijn gebouwd op terpen. De oudste bedijking van Schagen heet ‘De 

Oude Caegh’ (nummer 1 op afbeelding 4 en 5). Deze dijkring dateert uit de 11de of 12de eeuw. 4 

Vanuit de ‘Oude Caegh’ is het eerder verdronken land van Schagen weer heroverd op de zee. Als 

tweede dijk is de dijkring rond polder de Meer of Muggenburg en de Polder Schagen aangelegd. De 

Polder Schagen werd in het westen begrensd door de Grotewallen, in het zuiden door de 

Tjallewallerdijk en in het oosten door de Lutjewallen (afb. 5) en heeft nog de oorspronkelijk west-

oost georiënteerde verkaveling. 5 De polder Schagen werd door de Leets ontwaterd. De Leets heeft 

tijdens overstromingen zeewater gevoerd tot ver in het zuiden, waar de Muggenburgerweg en de 

Haringhuizerweg respectievelijk de eerste en tweede afdamming van de Leets zijn geweest. 

 

In de Late Middeleeuwen waren er zeven buurschappen. De precieze plaats van de buurschappen is 

(nog) niet achterhaald en onduidelijk is of de kerk centraal ten opzichte van deze buurschappen 

                                                        
4 Danner e.a. 1994, pagina 21. 
5 Wink e.a. 2013: 29. 
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gelegen was. Op 17de-eeuwse kaarten is een deel van de buurschappen terug te vinden, waaronder 

Grotewallen, gelegen ten westen van het plangebied (afb. 4 en 5).  

 

Cultuurhistorische waarden in directe omgeving van het plangebied (afb. 6) 

In het kader van de update van de archeologische beleidskaart zijn de cultuurhistorische elementen 

geïnventariseerd.  

 

Het plangebied ligt aan de Haringhuizerweg, een binnenwaterkerende dijk uit de Volle Middeleeuwen 

en is in recente tijden niet bebouwd geweest. Vanwege de reservering van het gebied als mogelijk 

bedrijventerrein heeft hier geen kavelverbetering plaatsgevonden in het kader van de ruilverkaveling 

Schagerkogge. Het ligt in de verwachting dat het plangebied sinds de Late Middeleeuwen tot Vroege 

Nieuwe Tijd in gebruik is als gras- en/of akkerland. Het plangebied wordt aan drie zijden begrensd 

door historische waterlopen. 

 

Op afbeelding 6 staan drie stolpen aangeduid.6 De oudste stolp binnen dit kaartbeeld is de 

Wilgenhoeve aan de Grottewallerweg 48 (gebouwd in 1890).7 De Lolleburg aan de Grotwallerweg 48 

is gebouwd in 1975 en de stolp aan de Haringhuizerweg 1 is volgens de beeldbank van de 

boerderijenstichting herbouwd in 2001.8 

De stolpen bevinden zich op terpen en vormen samen met de nog aanwezige historische waterlopen, 

de Haringhuizerweg een mooi ensemble.  

De bouw van ecologische woningen op deze locatie past in de middeleeuwse traditie van wonen 

langs dijken. 

 
Afbeelding 4. Globale ligging plangebied (rode cirkel) op een tekening van de dijken, terpen en oude  

waterlopen rond 1100-1250 na Chr. (tekening Frans Diederik). 1: ‘De Oude Caegh’. 2: ‘De Polder Schagen’, 

omsloten door de Grotewal (in het westen) en de Lutjewal (in het oosten). De Leets staat in blauw aangegeven.  

                                                        
6 Beeldbank boerderijenstichting. 
7 De meest westelijke stolp op afb. 6. 
8 Nieuwbouw-woonstolp met bestaand vierkant op de plaats van de vorige stolp. 

1 

2 
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Afbeelding 5. Globale ligging plangebied (rode cirkel) op een reconstructie van gebied de Schagerkogge  

vlak voor de aanleg van de Westfriese Zeedijk (uit Diederik 1985). 1: Oude Kaag; 2. Polder de Meer of 

Muggenburg;  9: Polder Schagen. 

 
Afbeelding 6. Uitsnede van het kadastrale minuutplan uit 1819 met daarop nog aanwezige cultuurhistorische 

elementen. Hierop is te zien dat het plangebied zich tussen historische bebouwing (op terpen) bevindt en deel 

uitmaakt van voormalig middeleeuwse landinrichting. 
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Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. De oudste kaart waarop het plangebied staat weergeven, is 

afkomstig van de hand van Johannes Dou uit 1651-1654 (afb. 7). Op de uitsnede is het plangebied 

zichtbaar, dat direct ten oosten van het terpenlint langs de Grotewallerweg ligt. Het plangebied zelf 

is onbebouwd. Direct ten oosten van het plangebied ligt een losstaande terp. Op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN) is zichtbaar dat deze huisplaatsen tegenwoordig nog als 

verhogingen in het landschap zichtbaar zijn (afb. 5).  

Op het kadastrale minuutplan uit 1819 is te zien dat onderhavig terrein nog steeds onbebouwd is en 

voor agrarische doeleinden wordt gebruikt (afb. 6).  

 

Het feit dat onderhavig plangebied niet is opgehoogd zoals de rest van industrieterrein Witte Paal en 

er nog maagdelijk bij ligt verhoogt de kans op een intact bodemprofiel aanzienlijk.  

 
Afbeelding 7. Het plangebied (rode cirkel bij benadering) op een uitsnede van de kaart van Johannes Dou uit 

1651-1654. De Leets is duidelijk zichtbaar ten oosten van het plangebied. 
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Afbeelding 8. Plangebied (rode stippellijn) op de kadastrale minuutplan uit 1819. De terpen langs de 

Haringhuizerweg (onderdeel van de dijkringen rond Schagen) tekenen zich fraai af door de onregelmatige vorm 

van de percelen langs de dijkring. 

 
Afbeelding 9. Uitsnede van het AHN. Binnen het kader ligt het plangebied. De rode vlekken eromheen zijn deels 

terpen uit de Middeleeuwen (vergelijk afb. 6 t/m 8). Ten noorden van de waterpartij is goed zichtbaar dat het 

Bedrijventerrein Witte Paal is opgehoogd. 
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Afbeelding 9. Kaartje van plangebied (rode stippellijn) met daarop onderzoeksmeldingen. Ter hoogte van de 

kruising van de Haringhuizerweg en de N241 ligt onderzoekslocatie 3 (afb. 11). 

 

4. Archeologisch onderzoek in de directe omgeving (afb. 9) 

Direct ten noorden is door de ROB in 1994 een viertal proefsleuven gegraven ten behoeve van de 

aanleg van een waterpartij/ijsbaan juist ten noorden van het plangebied.9 In het gebied bevonden 

zich concentraties vondstmateriaal, greppels en kuilen uit de Romeinse Tijd (paars op afb. 10) op 

een diepte van ca. 0,8 m tot 1,2 m beneden maaiveld. De desbetreffende bewoningslaag bestond uit 

drie afzonderlijke lagen, waarvan één was afgedekt met een dun laagje klei afkomstig van een 

overstroming (afb. 10). Daarnaast zijn greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

aangetroffen (donkergrijs op afb. 10). De waarnemingen ter plaatse van de aangelegde ijsbaan zijn 

niet vlakdekkend gedocumenteerd. Op basis van de waarnemingen in het sporenvlak is de kans 

groot dat de sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd door zullen lopen in het onderhavige 

plangebied. De sporen bevinden zich onder een middeleeuws kleidek dat vanuit de Leets is afgezet.  

De proefsleuven uit 1995 zijn aangelegd op locaties waar bij booronderzoek vondstmateriaal is 

aangetroffen (Bijlage 1). Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de grondsporen 

ook zijn aangetroffen in zones waar in het booronderzoek geen vondstmateriaal is aangetroffen  

                                                        
9.Archisnummer 2019640100: Duinen & Mauro 1995, 304. 
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Afbeelding 10. Plangebied (rode stippellijn) ten opzichte van Allesporenkaart proefsleuvenonderzoek ROB 

(Archisnummer 2019640100). Het profiel afgebeeld in afb. 13 van dit document bevindt zich ter hoogte van de 

rode pijl. 

 

In 2014 zijn door Hollandia Archeologen ten behoeve van de herinrichting van de provinciale weg 

N241 tussen Schagen en Verlaat op meerdere locaties proefsleuven gegraven. Daar kwam eveneens 

een bewoningslaag uit de IJzertijd of Romeinse Tijd aan het licht. In de Late Middeleeuwen 

verscheen ten oosten van het plangebied een huisplaats met bij bijbehorende waterput (afb. 11).10  

In de zomer van 2017 in de Slikvenpolder ten zuiden van onderhavig plangebied door Archeologie 

West-Friesland een archeologisch booronderzoek uitgevoerd.11 Doel van het onderzoek was het 

toetsen van de hoge verwachting voor vindplaatsen uit prehistorie en Nieuwe Tijd en de diepteligging 

van de aanwezige archeologische waarden. Op basis van de resultaten van het verkennend 

booronderzoek is duidelijk geworden dat de aanwezige archeologische resten aan de westzijde van 

het terrein uit de Romeinse Tijd zich vanaf ca. -0,85 m NAP bevinden (vanaf 25 cm beneden 

maaiveld).  

De afgelopen decennia zijn door de Archeologische Werkgroep Schagen tal van vondstmeldingen en 

verschillende opgravingen gedaan rondom het onderhavige terrein. Het gaat daarbij hoofdzakelijk 

om vondsten uit de IJzertijd-Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen.  

De meest bijzondere vondst bij de Witte Paal aangetroffen is een muntschat van meer dan 50 

zilveren munten uit de 3de eeuw (afb. 12). De schat werd in 1992 met een metaaldetector na de 

voltooiing van bouwwerkzaamheden in het zuiden van de Witte Paal op verstoorde grond 

aangetroffen. De exacte vindplaats van de muntschat is tot vandaag onbekend.12  

 

                                                        
10 Archisnummer 3979931100: Griffioen 2016, 39. 
11 Archisnummer 3979931100: Van Leeuwen & Soonius 2017. 
12 Diederik 1993, 386. 
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Afbeelding 11. Allesporenkaart opgraving Locatie 3 langs de Leets. In geel zijn concentraties prehistorisch 

aardewerk aangegeven. De Leets is in grijs weergegeven en de middeleeuwse huisplaats in de rode tinten.  

 
Afbeelding 12. De Romeinse muntschat gevonden bij de Witte Paal in 1992 (foto: Frans Diederik in Beleidsnota 

Archeologie Gemeente Schagen). 



Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel 

 

 
Pagina 11 van 14 

 
Archeologie West-Friesland   |   Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn   |   Postbus 603, 1620 AR Hoorn 

 
archeologie@hoorn.nl  |  www.archeologiewestfriesland.nl 

 

Op basis van vondstmeldingen en onderzoeksresultaten uit de directe omgeving van het plangebied 

geldt een zeer hoge verwachting voor resten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Het plangebied is niet 

verstoord door bouwrijp maken. 

De resten bevinden zich op een diepte tussen 0,8 m en 1,2 m -NAP onder een dunne bouwvoor en 

een middeleeuws kleipakket (afb. 14).  

 

5. Veldtoets 

Het milieukundig bodemonderzoek13 geeft onvoldoende inzicht in de opbouw van het bodemprofiel 

en bleek niet goed te koppelen aan het bodemprofiel dat in 1994 is opgetekend juist ten noorden 

van het plangebied. 

Om de hoge archeologische verwachting te toetsen en te kijken op welk niveau de resten uit de 

Romeinse Tijd aanwezig zijn is op 8 maart 2021 een veldtoets uitgevoerd. Het profiel dat is 

gedocumenteerd in 1994 geeft een goed indruk van het oostelijke deel van het plangebied (afb. 13 

en 14). Tijdens de veldtoets zijn twee boringen gezet. De dunne zode was nauwelijks te 

onderscheiden van het onderliggend middeleeuwse kleidek. In boring 1 is op een diepte van 90 cm –

Mv een dunne geoxideerde veenlaag aangetroffen (afb. 15). Daarboven is een ca. 10 cm dikke 

donkergrijze humeuze kleilaag aanwezig die correspondeert met laag 3 b uit het noordprofiel. In 

boring 2 is de geoxideerde veenlaag op een diepte van 80 cm –Mv aangetroffen.  

Op basis van de veldtoets kan gesteld worden dat het Romeinse niveau zich op een diepte bevindt 

van ca. 80 cm –Mv. Hierboven bevindt zich een goed conservererende middeleeuwse kleilaag. 

De onder het geoxideerde veen aanwezige mariene afzettingen bestonden in boring 1 uit een sterk 

siltige kalkrijke klei met zandlagen. In boring 2 is een nauwelijks gerijpte sterk siltige klei aanwezig 

 

 
Afbeelding 13. Boorpunten en locatie profiel uit 1994. 

                                                        
13 Elema 2020. 
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Afbeelding 14. Profiel proefsleuvenonderzoek ROB (Archisnummer 2019640100).  

 

 

Afbeelding 15. Foto van guts met een deel van boring 1: links de oudere mariene afzettingen, in het midden het 

geoxideerde veenlaagje en aansluitend de donkergrijze kleilaag. Aan de rechterzijde van de foto is de bruingrijze 

roestige stugge middeleeuwse klei aanwezig. 

 

6. Conclusie & advies 

Het staat in de planning om binnen bestemmingsplan Haringhuizerweg 1 ten zuiden van 

bedrijventerrein de Witte Paal nieuwbouw te realiseren in de vorm van 12 ecologische woningen. De 

oppervlakte van het plangebied bedraagt 7.575 m2 en blijft daarmee binnen de vrijstellingsgrens 

voor nader archeologisch onderzoek. Door middel van deze QuickScan is het aspect archeologie 

nader bestudeerd.  

 

Op basis van de bestudeerde bronnen wordt geconcludeerd dat voor vindplaatsen uit de IJzertijd en 

Romeinse Tijd een zeer hoge verwachting geldt. De resten uit deze periode bestaan uit greppels, 

(paal)kuilen en mogelijk vloerniveaus. Een deel van de resten kan in de Middeleeuwen geërodeerd 

zijn. Dit was het geval bij het onderzoek op locatie 3 (juist ten oosten van de N241). Deze locatie ligt 

ter hoogte van de Leets. De resten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd bevinden zich op een diepte 

tussen -0,5 m en -1,2 m NAP en liggen waarschijnlijk onder een middeleeuws kleidek met een dikte 

van ca. 0,4 m. Op basis van de veldtoets kan gesteld worden dat het Romeinse niveau zich binnen 

het plangebied op een diepte van ca. 80 cm –Mv bevindt. 
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Voor de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt een middelhoge archeologische verwachting voor 

perceleringsloten (vergelijk afb. 10). 

 

De beleidskaart archeologie uit 2009 heeft het plangebied onterecht onder overig bebouwd gebied 

geschaard en hier een vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek van 1 ha aan gekoppeld. Het 

plangebied zou echter beter bij het regime van de Slikvenpolder kunnen worden gevoegd. Hier geldt 

een vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek van 500 m2.  

 

Vanuit het gemeentelijk beleid wordt geadviseerd om archeologie-vriendelijk te bouwen, dat wil 

zeggen de bodem niet te verstoren. Een archeologie-vriendelijk bouwplan kan worden getoetst door 

Archeologie West-Friesland en dient te worden goedgekeurd door de gemeente Schagen.  

 

Een niet archeologie-vriendelijk bouwplan houdt in dat de huidige situatie van de bodem zal 

worden verstoord tijdens het bouwproces. Onder bodemverstoring wordt in deze situatie onder 

andere verstaan:  

- afgraven van de bovengrond (dieper dan 0,6 m –mv) ten behoeve van het bouwrijp maken 

van de gronden; 

- het aanbrengen van een dicht gesteld palenplan; 

- bodemsaneringen, tijdelijke uitplaatsing van vervuilde grond; 

- het graven van sloten en andere ingravingen. 

 

Vanuit de initiatiefnemer is aangegeven dat het plangebied ca. 25 cm zal worden opgehoogd. 

Hierdoor komt het archeologisch interessante niveau nog dieper te liggen en is behoud in situ van de 

archeologische resten binnen een groot deel van het plangebied mogelijk. Het voorlopige 

inrichtingsplan (afb. 2) laat echter zien dat er ook water zal worden gegraven. Hier is duurzaam 

behoud van de aanwezige resten niet mogelijk. Ter hoogte van de waterpartijen wordt daarom een 

beperkt archeologisch onderzoek aanbevolen. Dit kan met medewerking van de Archeologische 

Werkgroep Schagen. 
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