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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

1.1  Aanleiding en doel 

Het oude voetbalveld van Vesdo is niet meer geschikt om op te sporten. Daarom heeft het 
college van burgemeester en wethouders in februari 2019 onderzocht of deze locatie 
wellicht geschikt is als woningbouwlocatie voor betaalbare woningen. Onder het aantal 
starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens is de vraag groot naar een betaalbare 
(huur)woning in Schagen (bron: Woonvisie 2014-2018). Het voormalige voetbalveld wordt 
daarom ontwikkeld naar een woongebied in het groen met voldoende woningen voor deze 
doelgroepen. 
 
In oktober 2019 en september 2020 zijn twee inloopavonden georganiseerd waarin de 
verdere invulling van het gebied samen met de bewoners van Schagerbrug is besproken en 
verder is uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Het gebied biedt ruimte voor 
verschillende soorten woningen, waaronder maximaal 16 sociale huurwoningen. De 
verkavelingsstructuur van de omgeving wordt doorgetrokken door in het centrum van het 
gebied een aantrekkelijke groenstrook te creëren met ruimte voor spelen en ontmoeten. 
Ook wordt de skatebaan aan de P. Ottstraat behouden.  

1.2  Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt aan de P. Ottstraat. Ten noorden van het gebied ligt een grasveld wat 
hoort bij een rijvereniging. Aan de oost- en zuidzijde liggen agrarische gronden. Ten westen 
van de locatie loopt de P. Ottstraat met daarachter Sporthal Molentocht en voetbal- en 
tennisvelden. 
 

 
Figuur 1.1: Luchtfoto van het plangebied, room omlijnd (bron: Luchtfoto, 2020) 
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1.3  Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Dorpen langs de Groote Sloot' 
(vastgesteld 29-05-2012). De gronden hebben de bestemming 'Sport', 'Groen' en 'Verkeer - 
Verblijfsgebied'.  
 
De gronden met de bestemming 'Sport' zijn onder andere bestemd voor sportterreinen en 
sportvoorzieningen. De gronden met de bestemming 'Groen' voor groenvoorzieningen, 
bermen en beplantingen en waterlopen en waterpartijen. De gronden met de bestemming 
'Verkeer - Verblijfsgebied' zijn onder andere bestemd voor woonstraten en paden, voet- en 
fietspaden en parkeervoorzieningen. Daarbij geldt voor het gehele plangebied de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3'.  
 
De ontwikkeling voorziet in maximaal 47 woningen en is daarmee niet passend binnen de 
huidige bestemmingen.  
 

 
Figuur 1.2: Uitsnede van het bestemmingsplan 'Dorpen langs de Groote Sloot'  
(bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4  Planvorm 

Het bestemmingsplan heeft als doel de herontwikkeling van het sportpark planologisch 
mogelijk te maken. Om deze ontwikkeling van een goede juridische regeling te voorzien is 
voor een gedetailleerde planvorm gekozen. 

1.5  Leeswijzer 

Aan de hand van de ruimtelijke en de functionele structuur wordt in hoofdstuk 2 de visie op 
het plangebied beschreven en wordt de gewenste ontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 3 
wordt het voor dit bestemmingsplan relevante beleid kort samengevat. In hoofdstuk 4 wordt 
het bestemmingsplan getoetst aan de diverse milieu- en andere sectorale aspecten. In 
hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op de regels en worden de keuzes en 
gedachten die ten grondslag liggen aan de bestemmingsplanregeling toegelicht. Hoofdstuk 
6 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Bestaande situatie 

Het plangebied ligt aan de zuidoostelijke rand van Schagerbrug. Schagerbrug is een lintdorp 
gebouwd langs de Groote Sloot en het kruispunt met de Schagerweg. De locatie ligt aan de 
rand van Schagerbrug, op de overgang van kern naar het open, landelijk gebied. Het 
landelijk gebied bestaat voornamelijk uit agrarische gronden met hiertussen sloten en 
bosschages. De zuidoostelijke rand van Schagerbrug wordt omsloten door een groenstrook 
met bomen. 
 
Tegenover het gebied ligt een sporthal met voetbal- en tennisvelden. De planlocatie is 
momenteel nog onderdeel van dit sportgebied. Hier liggen een deel van de voetbalvelden. 
Aan de P. Ottstraat bevinden zich parkeervoorzieningen en een skatebaan. Het gebied 
wordt omringd door een robuuste groenstrook met bomen. De locatie heeft een bestaande 
ontsluiting op de P. Ottstraat. Deze sluit aan op de Schagerweg, welke in het oosten richting 
Schagen gaat en in het westen aansluit op de N248 en N9. Het dorpscentrum ligt op 10 
minuten loopafstand en de basisschool op 7 minuten loopafstand. 
 

 
Figuur 2.1: Zicht op het plangebied vanaf de P. Ottstraat  
(bron: GoogleStreetview, augustus 2016) 
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Figuur 2.2: Luchtfoto van het plangebied (bron: GoogleMaps, 2021) 

2.2  Toekomstige situatie 

Op de plek van het oude voetbalveld worden maximaal 47 woningen gerealiseerd. De 
parkeerplekken en de skatebaan aan de P. Ottstraat worden behouden, zodat de 
bezoekers van de sportfaciliteiten en de toekomstige bewoners hier gebruik van kunnen 
maken. De wijk krijgt een groen karakter met een centrale groenstrook met water in het 
centrum van de wijk. De boomstructuur in het oosten en zuiden blijft behouden. De 
wegenstructuur wordt in een lus vormgegeven. 
 
De verkavelingsstructuur van de omgeving wordt doorgetrokken in de centrale 
groenblauwe strook. Hier is een loopbrug beoogd, welke het noordelijk met het zuidelijk deel 
verbindt. Er wordt ruimte gecreëerd voor waterberging en er komt een speelplek waar 
kinderen veilig kunnen spelen. 
 
Figuur 2.3 geeft een impressie van een mogelijke invulling van het plangebied weer. In 
ontwikkelveld noord wordt een hogere dichtheid toegepast. Hier komen maximaal 26 
woningen. Hier worden de sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen naar 
verwachting gerealiseerd.  
 
In ontwikkelveld zuid-1 komen maximaal 13 woningen. Naar verwachting realiseren we hier 
woningen in het middeldure segment. Aan de boomrand/windsingel in ontwikkelveld zuid-2 
komen maximaal 8 twee-onder-een-kapwoningen. 
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Figuur 2.3: Plattegrond stedenbouwkundig plan (bron: Gemeente Schagen) 
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijk beleidskader 

3.1  Inleiding 

De beleidscontext voor de visie op het plangebied wordt gevormd door een aantal 
landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante 
rijks-, provinciaal- en lokaal beleid beknopt samengevat. 

3.2  Rijksbeleid 

3.2.1  Nationale Omgevingsvisie 

De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, loopt vooruit op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet en vervangt op rijksniveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar 
plaatsvinden, maar in samenhang. Zo kunnen in gebieden betere, meer geïntegreerde 
keuzes worden gemaakt. Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de 
NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in beeld.  
 
In wat voor Nederland willen we graag leven in 2050 
Als alle wensen naast elkaar worden gelegd, ontstaat het volgende beeld. Het kabinet wil 
een land: 
 dat gezond en klimaatbestendig is, met schone lucht, schoon water en een schone 

bodem en veel ruimte voor groen en water; 
 met een uitstekend functionerende economie, die duurzaam en circulair is. Nauw 

verbonden met onze buurlanden en de rest van de wereld, als onderdeel van de 
internationale gemeenschap; 

 waar het goed wonen en werken is. Met aangename en vitale steden en dorpen, en 
een productief en aantrekkelijk platteland; 

 met uitstekende bereikbaarheid, waar iedereen snel en gemakkelijk van A naar B komt, 
met zo min mogelijk schadelijke uitstoot en overlast; 

 waar we voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen, ontspannen en tot onszelf 
te komen; zowel in de stad als daarbuiten. 

 dat veilig is en ons beschermt tegen overstromingen en andere gevaren; 
 waar een goede balans is tussen gebouwde omgeving en open landschap, tussen 

natuur en cultuur, tussen land en water; 
 dat openstaat voor verandering, en waar de kracht van zijn traditie, cultuur en identiteit 

wordt weerspiegeld in de inrichting van de leefomgeving. 
 
Nationale belangen 
Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zijn samen verantwoordelijk voor de 
fysieke leefomgeving. Sommige belangen en opgaven overstijgen het lokale, regionale en 
provinciale niveau en vragen om nationale aandacht. Dit zijn de ‘nationale belangen’. Het 
Rijk heeft voor alle nationale belangen een zogenaamde systeem-verantwoordelijkheid. 
Voor een aantal belangen is het Rijk zelf eindverantwoordelijk. Maar voor een groot aantal 
nationale belangen zijn dat de mede-overheden. 
De NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar 
komen, en keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. 
 
Voor dit project relevante nationale belangen zijn:  
 Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle 

onderdelen van de fysieke leefomgeving. 
 Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. 
 Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoefte. 
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3.2.2  Barro 

Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van andere overheden, is het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) opgesteld. Het Barro is op 30 december 2011 in 
werking getreden en bevat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het 
niveau van bestemmingsplannen. In het gebied gelden geen rechtstreeks doorwerkende 
belangen. 
 
Toetsing 
Het mogelijk maken van de nieuwe woningen in het bestaand stedelijk gebied van 
Schagerbrug past binnen het rijksbeleid. 

3.2.3  Ladder duurzame verstedelijking 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij 
ruimtelijke ontwikkelingen sprake zijn van zorgvuldig ruimtegebruik en moet 
overprogrammering worden voorkomen. Middels de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' 
vindt een toetsing plaats. 
 
De Ladder bestaat uit de volgende treden: 
1. Is er een behoefte? Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een behoefte 

voor het betreffende ruimtelijke verzorgingsgebied? De aard en omvang van een 
stedelijke ontwikkeling bepaalt op welk niveau de afweging moet worden gemaakt.  

2. Buitenstedelijk? Indien de voorgenomen stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand 
stedelijk gebied mogelijk wordt gemaakt, moet worden gemotiveerd waarom niet 
binnen een bestaand stedelijk gebied in de behoefte van de ontwikkeling kan worden 
voorzien.  

 
De Ladder is kaderstellend voor juridisch verbindende ruimtelijke plannen van de centrale 
overheden, zoals bestemmingsplannen en projectbesluiten.  
Voor deze plannen moeten de treden van de Ladder worden doorlopen. Het doel van de 
'Ladder voor duurzame verstedelijking' is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een 
optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hiermee wordt een zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten 
nagestreefd. 
 
Toets aan ladder voor duurzame verstedelijking 
Ieder bestemmingsplan dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maakt, moet een 
verantwoording bevatten van de ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro). 
De ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument met het doel efficiënt 
ruimtegebruik te bevorderen. Voor stedelijke projecten moet de behoefte worden 
beschreven. Indien het bestemmingsplan de ontwikkeling mogelijk maakt buiten het 
bestaand stedelijk gebied moet ook worden gemotiveerd waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 
 
Wel of geen stedelijke ontwikkeling 
De ladder is van toepassing als een plan wordt aangemerkt als 'nieuwe stedelijke 
ontwikkeling'. Of er sprake is van een 'stedelijke ontwikkeling' wordt bepaald door de aard 
en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Uit jurisprudentie blijkt dat het 
toevoegen van meer dan 11 woningen wordt gezien als nieuwe stedelijke ontwikkeling. In dit 
geval is dus sprake van een stedelijke ontwikkeling. Er is ook sprake van een 'nieuwe' 
stedelijke ontwikkeling omdat binnen de huidige bestemming 'Sport' geen woningen zijn 
toegestaan en er dus meer dan 11 woningen worden toegevoegd.  
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Bestaand stedelijk gebied 
In de algemene bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening (1.1.1 lid 1 onder h) is de 
volgende definitie opgenomen voor bestaand stedelijk gebied: "bestaand 
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 
bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur". 
De beantwoording van de vraag of een plangebied als een bestaand stedelijk gebied kan 
worden aangemerkt, hangt volgens de Nota van toelichting (2017) af van de 
omstandigheden van het geval, de specifieke ligging, de feitelijke situatie, het 
bestemmingsplan en de aard van de omgeving. Het begrip is in de jurisprudentie nader 
ingevuld.  
 
Hieruit wordt geconcludeerd dat het gebied onderdeel uitmaakt van het bestaand stedelijk 
gebied. Het plangebied werd gebruikt voor sport. Het gebied is door de provincie in haar 
omgevingsverordening ook aangemerkt als stedelijk gebied (contramal landelijk gebied). Dit 
betekent dat de behoefte moet worden beschreven. 
 

 
Figuur 3.1: Omgevingsverordening NH2020 Kaart 14 Landelijk gebied (2020)  
(bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
Relevante regio 
Het ruimtelijk verzorgingsgebied van de stedelijke ontwikkeling bepaalt tot welk gebied de 
beschrijving van de behoefte zich moet uitstrekken. De begrenzing van de regio is dus 
afhankelijk van de aard en omvang het programmaonderdeel dat als stedelijke ontwikkeling 
wordt gezien. Voor wonen is dat de gemeente Schagen binnen de woonregio Kop van 
Noord-Holland. 
 
Beschrijving woningbehoefte 
Voor het bepalen van de woningbehoefte zijn provinciaal, regionaal en gemeentelijk 
woonbeleid, de provinciale prognose en regionale afspraken leidend. Deze worden hierna 
behandeld. 
 
De bevolking groeit de komende jaren in Nederland. Tot 2035 groeit de bevolking het hardst 
met zo'n 890.000 inwoners.1 Echter geldt deze prognose niet voor Schagen.  

 
1  bron: CBS Statline, Regionale prognose 2020‐2050; bevolking, intervallen, regio‐indeling 2018 
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Hier neemt de bevolking nauwelijks toe. Alleen het aantal 65+-ers neemt tot 2035 met bijna 3 
duizend personen toe, zie ook figuur 2.3. Toch neemt het aantal huishoudens toe. Dit komt 
voornamelijk omdat er door de vergrijzing minder personen per huishouden zijn. Het totaal 
aantal huishoudens in de gemeente Schagen groeit met 4%, zie figuur 2.4.2 Hierdoor zijn er 
ook in Schagen meer woningen nodig. 
 
Tabel 3.1: Bevolkingsprognose Schagen (x 1.000 inwoners)¹: 
 2020 2035 2050 
Totaal 46,5 46,3 46,5 
0-20 9,8 8,6 9,0 
20-65 25,4 23,6 23,5 
65+ 11,3 14,1 13,9 
 
 
 

 
Figuur 3.2: Vergrijzing per gemeente tot 2035 ² 
 

 
2  bron: PBL, Regionale bevolkingsgroei, https://themasites.pbl.nl/o/regionale‐bevolkingsprognose/#h4 
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Figuur 3.3: Groei en krimp aantal huishoudens tot 2050 ² 
 
Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 
De woonagenda betreft de uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar met een 
beschrijving van de ambities, uitgangspunten en acties van de provincie. 
 
De ambitie van de provincie is als volgt geformuleerd: "Onze ambitie is dat vraag en aanbod 
van woon- en werklocaties (kwantitatief en kwalitatief) beter met elkaar in overeenstemming 
zijn of komen. De woningbouw wordt vooral in of aansluitend op de bestaande verstedelijkte 
gebieden gepland, overeenkomend met de kwalitatieve behoefte en demografische 
trends. Duurzaamheid van de totale voorraad is uitgangspunt". De doelstelling van de 
provincie is om te zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame en toekomstbestendige 
woningen voor alle doelgroepen. 
 
In lijn met de ambitie en doelstelling zijn vier ruimtelijke uitgangspunten opgesteld: 
1. Wonen is onderdeel van een integrale verstedelijkingsopgave. 
2. We geven ruimte voor woningbouw, uitgaande van zorgvuldig ruimtegebruik en 

mobiliteit. 
3. We versterken de rol van de kernen en steden in het regionale netwerk, leidend tot 

keuzes voor woningbouw- en economische ontwikkeling en het voorzieningenniveau in 
de regio. 

4. We bieden ruimte voor maatwerk en sturen op (inter)regionale samenwerking. 
 
De speerpunten voor het woonbeleid van de provincie voor 2020-20205 zijn als volgt: 
1. Een woning voor iedereen: 

a. adaptief en vraaggestuurd programmeren; 
b. productie op peil: aanjagen woningbouwproductie; 
c. kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod. 

2. Gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke provincie. 



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 18  

De provincie stuurt op een versnelling van de woningbouwproductie de komende jaren. 
Daarbij wordt aandacht gegeven aan een kwalitatief divers aanbod, aansluitend op de 
vraag. Regionale programmeringen en gemeentelijk beleid zijn daarbij de basis. Met de 
toevoeging van maximaal 47 woningen kan worden bijgedragen aan de 
woningbouwproductie. In navolgend stuk wordt getoetst aan de regionale programmering 
en gemeentelijk beleid. 
 
Bevolkingsprognose provincie Noord-Holland 2019-2040 
De indicatieve woningbehoefte in Noord-Holland Noord tot 2030 is 18.500 woningen, 
waarvan in de regio Kop van Noord-Holland 2.000. 
 

 
Figuur 3.4: Ontwikkeling woningbehoefte provincie Noord-Holland 2019-2040  
(bron: Bevolkingsprognose provincie Noord-Holland 2019-2040, 2019) 
 
De beoogde ontwikkeling van maximaal 47 woningen in Schagerbrug valt binnen de 
woonregio Kop van Noord-Holland. Uit de in de bevolkingsprognose vastgestelde 
woningbehoefte voor de gemeente Schagen blijkt dat tot 2030 1.050 woningen noodzakelijk 
zijn om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Met de beoogde ontwikkeling wordt een 
bijdrage geleverd om te voorzien in deze behoefte. 
 

 
Figuur 3.5: Ontwikkeling woningbehoefte Schagen, binnen regio Kop van Noord-Holland 
2019-2030 (bron: Bevolkingsprognose provincie Noord-Holland 2019-2040, 2019) 
 
Woondeal Noord-Holland Noord 
De provincie Noord-Holland heeft samen met 18 gemeente en marktpartijen de ambitie om 
tot 2030 circa 40.000 extra woningen te bouwen op binnenstedelijke locaties en zoveel 
mogelijk in de buurt van trein- en busstations. De nadruk in de woondeal ligt op het bouwen 
van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Vooral de 
locaties in de noordelijke corridor (N245/spoor Alkmaar-Schagen) hebben perspectief. Langs 
deze infrastructuurlijn worden extra bouwlocaties beoogd om te voldoen aan de 
overlopende vraag.  
 
Met de beoogde ontwikkeling kan worden bijgedragen aan de woningbouwproductie in de 
regio. Met het toevoegen van woningen op deze locatie kan doorstroming in Schagerbrug 
en Schagen bevorderd worden. De ligging nabij de N245 langs de infrastructuurlijn maakt 
het een aantrekkelijk locatie. Dit sluit aan bij de ambities uit de woondeal. 
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Monitor woningbouw 2020 
De monitor woningbouw bevat cijfers over de ontwikkeling van de woningvoorraad en 
huishoudens, en de ontwikkeling van de plancapaciteit. Deze cijfers worden afgezet tegen 
de woningbehoefte uit de Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040. Deze monitor 
wordt jaarlijks uitgevoerd. 
Als eerste is de inhaalvraag bepaald van de afgelopen jaren. Dit is het aantal woningen dat 
bovenop de verwachte vraag naar woningen gebouwd zou moeten worden om de druk op 
de woningmarkt af te laten nemen. Voor de regio Kop van Noord-Holland geldt dat er de 
afgelopen jaren 300 woningen minder zijn gebouwd dan de toename van het aantal 
huishoudens is geweest. 
 

 
Figuur 3.6: Inhaalvraag (aantal woningen) op basis van verschil huishoudensgroei en 
nieuwbouwproductie 2014-2018 (bron: Monitor Woningbouw, 2020) 
 
Voor de regio Kop van Noord-Holland geldt dat de woningbehoefte tot 2030 1.600 
woningen betreft. Het aantal harde plannen betreft 1.900 woningen. Echter worden in de 
praktijk niet al deze plannen gerealiseerd. Hiermee is er voldoende plancapaciteit om aan 
de woningbehoefte te voldoen. De beoogde ontwikkeling van maximaal 47 woningen in 
Schagerbrug kan bijdragen aan de woningbehoefte. 
 

 
Figuur 3.7: Woningbehoefte 2019-2040 en plancapaciteit (bron: Monitor Woningbouw, 2020) 
 
Regionaal Actieprogramma Wonen 2017-2020 (RAP 2.0) 
In het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) maakt de regio Kop van Noord-Holland 
afspraken over zowel de kwantitatieve als kwalitatieve woningvoorraad. In de versie 2017-
2020 worden voornamelijk procesafspraken gemaakt om de doelen van het RAP 1.0 te 
behalen. In het RAP worden diverse zaken met elkaar afgestemd, zoals de kwalitatieve 
woningbouwprogrammering, levensloopbestendige woningen en het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad. In het RAP staan afspraken op het gebied van: 
1. Vraaggestuurd bouwen; 
2. Binnenstedelijk bouwen en transformeren; 
3. Betaalbaarheid en sociale woningbouw; 
4. Wonen, zorg, welzijn en voorzieningen; 
5. Duurzaam bouwen; 
6. Zelfbouw; 
7. Aparte status op Texel; en 
8. Organisatie, middelen en monitoring. 



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 20  

In het RAP wordt verwezen naar het Kwalitatief woningbouwprogramma van de Kop (KwK), 
waarin afspraken zijn gemaakt over de woningbouwprogrammering. In het Kwk 'Convenant: 
Regionale samenwerkingsafspraken woningbouw van de Kop van Noord-Holland 2020-2030' 
staat Dijkzicht (hierin genoemd B-velden) opgenomen met een programmering van 44 
woningen.  
 
In het RAP staat vastgesteld dat gemeente moeten streven naar een gevarieerd, 
volwaardig en betaalbaar woningaanbod voor de toenemende groep senioren. Daarnaast 
verdient de groep jongeren en starters extra aandacht bij het vinden van een betaalbare 
(sociale) huurwoning. De ontwikkeling voorziet in maximaal 47 woningen, waarvan maximaal 
10 sociale huurwoningen en maximaal 6 levensloopbestendige woningen voor senioren. 
Hiermee is de ontwikkeling in lijn met de reeds gemaakt regionale afspraken.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat er zowel een kwantitatieve als kwalitatieve vraag bestaat naar 
uitbreiding van het woningaanbod in de gemeente Schagen. 

3.3  Provinciaal beleid 

3.3.1  Omgevingsvisie NH2050 

vastgesteld op 19 november 2018 
 
Middels de Omgevingsvisie NH2050 geeft de provincie Noord-Holland richting aan de 
toekomst van de leefomgeving in de provincie. Hierin wordt de balans gezocht tussen 
economische groei en leefbaarheid. In de visie zijn 5 bewegingen met ontwikkelprincipes 
beschreven voor de ontwikkeling van de leefomgeving: 
 
1. Dynamisch schiereiland: hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, 

te midden van water, leidend. 
2. Metropool in ontwikkeling: hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam 

steeds meer als één stad functioneert. 
3. Sterke kernen, sterke regio's: gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de 

gehele regio waarin ze liggen vitaal houden. 
4. Nieuwe energie: benut de economische kansen van de energietransitie. 
5. Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving: staan het ontwikkelen van natuurwaarden en 

een economisch duurzame agrarische sector centraal. 
 
Toetsing 
De locatie vervult geen actieve functie meer nu de voetbalvelden niet meer geschikt zijn 
voor gebruik. Door de huidige locatie te herontwikkelen ontstaat er ruimte voor woningen en 
wordt de leefbaarheid van Schagerbrug versterkt. In de stedenbouwkundige opzet wordt 
rekening gehouden met de verbinding met het dorp en het in stand houden van 
landschappelijke kwaliteiten door de bomenstrook grotendeels te behouden. Hiermee 
draagt de ontwikkeling bij aan het ontwikkelprincipe van sterke kernen, sterke regio's.  

3.3.2  Omgevingsverordening NH2020 

vastgesteld op 22 oktober 2020, inwerkingtreding op 17 november 2020 
 
De Omgevingsverordening is de vertaling van de Omgevingsvisie in regels. Hierin zijn regels 
samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. 
Middels de Omgevingsverordening wordt woningbouw gestimuleerd. Regionale afstemming, 
duurzaam ruimtegebruik en het voorkomen van overprogrammering zijn daarbij vereisten.  
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Toetsing 
Voor de ontwikkeling zijn de volgende aspecten relevant: 
1.  Nieuwe stedelijke ontwikkelingen; 
2. Klimaatadaptatie  
 
ad. 1 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
 
Artikel 6.3 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
1. Een ruimtelijk plan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als de 

ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke 
afspraken. 

2. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels aan de afspraken bedoeld in het eerste lid. 
 
De beoogde ontwikkeling zorgt voor het tegengaan van het woningtekort in Schagerbrug 
en Schagen en draagt hiermee bij aan de Omgevingsverordening. Er wordt rekening 
gehouden met duurzaam ruimtegebruik door binnenstedelijk te ontwikkelen. Daarnaast is 
het woningbouwplan regionaal afgestemd.  
 
ad. 2 Klimaatadaptatie 
 
Artikel 6.62 Klimaatadaptatie 
1. De toelichting van een ruimtelijk plan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt bevat een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met 
de risico’s van klimaatverandering. 

2. In de beschrijving wordt in ieder geval betrokken het risico op: 
a. wateroverlast; 
b. overstroming; 
c. hitte; en 
d. droogte. 

3. De beschrijving omschrijft tevens de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen 
om de in het tweede lid omschreven risico’s te voorkomen of te beperken en de 
afweging die daarbij is gemaakt. 

4. De beschrijving wordt opgesteld na overleg met in ieder geval het waterschap in wiens 
beheergebied de ontwikkeling plaatsvindt. 

 
In de beoogde woonwijk wordt de huidige beplanting langs de randen zoveel mogelijk 
gehandhaafd. De parkeerplaatsen worden zo groen mogelijk ingericht. Het plangebied 
wordt aangesloten op de bestaande watergangen en in het centrum wordt een nieuwe 
waterpartij gerealiseerd welke aansluit op het waterpatroon in de omgeving. Een groene 
omgeving met waterpartijen draagt bij aan klimaatadapatie door het tegengaan van 
hittestress en het bevorderen van wateropvang. De gemeente Schagen neemt 
maatregelen bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zo worden de bermen 
minder vaak gemaaid. Dit geeft beplanting meer kans om te groeien, waardoor er meer 
diversiteit kan ontstaan. Hierdoor ontstaat een betere leefomgeving voor dieren, wat 
bijdraagt aan de biodiversiteit.  
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3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  Omgevingsvisie Schagen 

vastgesteld 14 december 2021 
 
In de Omgevingsvisie wordt de koers voor de toekomst geschetst. Op hoofdlijnen is 
uitgewerkt wat belangrijk is in de gemeente Schagen. In de visie zijn 8 speerpunten 
uitgewerkt met doelen voor 2040. In 2040 is gemeente Schagen: 
1. een gezinsvriendelijke gemeente met een stad die belangrijk is voor de regio. Met sterke 

dorpen. En een gemeente die aantrekkelijk is voor ondernemers; 
2. een gemeente die nationaal en internationaal meedoet op het gebied van toerisme en 

recreatie, wetenschap en (nieuwe vormen van) landbouw; 
3. een gemeente die steeds aansluit bij de groeiende behoefte aan woningen die passen 

bij de vraag en bijdragen aan sterke kernen; 
4. een gemeente waar iedereen mee kan doen; 
5. een gemeente waar kernen, voorzieningen, onderwijs en werk goed bereikbaar zijn; 
6. een veilige, gezonde en sportieve gemeente; 
7. een duurzame gemeente; 
8. een gemeente waarin bewoners en bezoekers de omgeving waardevol vinden.  
 
Schagen zet zich in om de woningvoorraad aan te vullen. De voorkeur gaat daarbij uit naar 
bouwen in en rond te kernen, met name op locaties die eerst een andere functie hadden. Er 
wordt ingezet op betaalbare woningen. Schagen wil zich de komende jaren ontwikkelen tot 
een gezinsvriendelijke gemeente, bijvoorbeeld door nieuwe woonwijken in te richten met 
aandacht voor samenkomen, minder auto's en meer groen.  
 
Toetsing 
De ontwikkeling draagt bij aan de woningvoorraad door maximaal 47 woningen toe te 
voegen. In de woningtypologie wordt rekening gehouden met verschillende soorten 
woningen, waarvan maximaal 16 de sociale huursector. In de woonwijk komt veel groen en 
ruimte tussen de woningen voor ontmoeting. De twee speelplekken zorgen voor een 
kindvriendelijke omgeving. Hiermee sluit de ontwikkeling aan bij de visie.  

3.4.2  Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 

vastgesteld 12 mei 2020 
 
Het Duurzaamheidsprogramma beschrijft de lange termijn doelen en ambities van de 
gemeente Schagen. Het gaat uit van 6 pijlers: 
1. Groen en Biodiversiteit 
2. Elektriciteit 
3. Duurzame mobiliteit 
4. Warmte 
5. Klimaatadaptatie 
6. Circulaire economie 
 
De gemeente wil onder andere meer bomen en groen toevoegen, optimaal isoleren, 
elektriciteitsverbruik verlagen en klimaatadaptief inrichten.  
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Toetsing 
In de beoogde woonwijk wordt veel aandacht besteed aan groen en water. In het midden 
komt een groenblauwe strook welke aansluit op het groen en water in de omgeving. De 
parkeerplaats wordt klimaatadapatief ingericht en de huizen voldoen aan de moderne 
duurzaamheidseisen. Hiermee sluit de ontwikkeling aan bij het programma.  

3.4.3  Reisgids voor Ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit of welstand kan nog wel eens lastig zijn met veel verschillende regels en 
richtlijnen. Om dit inzichtelijker te maken heeft de gemeente Schagen de Reisgids voor 
Ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Voor grotere ontwikkelingen (meer dan 12 woningen en/of 
een uitbreiding van meer dan 500 m²) dient een stedenbouwkundig plan te worden 
opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan helpt hierbij om tot een passende inpassing, vormgeving 
en afstemming op andere beleidskaders te komen. Het is een belangrijk instrument om 
nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zorgvuldig af te wegen ten opzichte van bestaande 
kwaliteiten van een gebied en deze daarin zo goed mogelijk in te passen. Voor het 
uitbreidingsplan Dijkzicht Schagerbrug is een voorbeeldverkaveling (bijlage 1), een 
stedenbouwkundige plan (bijlage 2) en beeldkwaliteitsplan opgesteld (bijlage 3) om de 
nieuwe woonbuurt goed in te passen in de landschappelijke omgeving en deze tegelijkertijd 
te verankeren binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van Schagerbrug (zie ook 
paragraaf 2.2). 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in 
het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-
beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 
opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet 
aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in 
bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
1. de kenmerken van de projecten; 
2. de plaats van de projecten; 
3. de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek 
De ontwikkeling van maximaal 47 woningen met benodigde parkeerplaatsen is een stedelijk 
ontwikkelingsproject zoals bedoeld in Onderdeel D11.2 van de bijlage uit het Besluit m.e.r. De 
drempelwaarden (oppervlakte van meer dan 100 ha, een aaneengesloten gebied en meer 
dan 2.000 woningen, of een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 200.000 m2) worden 
hierbij niet overschreden. Dit betekent dat volstaan wordt met een zogenaamde 'vormvrije 
m.e.r.-beoordeling'. 
 
Alhoewel de beoogde ontwikkeling onder de drempelwaarde blijft is middels een 
aanmeldingsnotitie onderzocht of sprake is van belangrijke nadelige milieueffecten. Het 
bevoegd gezag dient op basis hiervan een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin 
wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is. Deze beslissing wordt als bijlage in deze 
onderbouwing opgenomen (bijlage 4). 
 
Conclusie 
Uit de notitie blijkt dat het projectgebied niet ligt in een kwetsbaar gebied en/of gebied met 
een beschermde status. De aard en omvang van het plan leiden niet tot belangrijke 
nadelige milieueffecten.  
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4.2  Archeologie en cultuurhistorie 

Toetsingskader 
De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het 
Europese verdrag van Valletta in 1992, een verdrag over behoud en beheer van het 
archeologische erfgoed, hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te 
beschermen. Met ingang van 1 september 2007 is het Verdrag van Valletta 
geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door middel van de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (Wamz), waardoor het verdrag een juridisch fundament 
kreeg. Deze wijzigingswet heeft onder meer wijzigingen aangebracht in de Monumentenwet 
1988. De Monumentenwet is op 1 juli 2016 deels (met een overgangstermijn tot de 
Omgevingswet) vervangen door de Erfgoedwet. Deze wet handelt over het aanwijzen van 
te beschermen cultureel erfgoed. Naast de Monumentenwet vervangt de Erfgoedwet ook 
andere wetten zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit. De Erfgoedwet kent een aantal 
nieuwe bepalingen. Het gaat om het vaststellen van een gemeentelijke erfgoedverordening 
en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook dienen burgemeester en wethouders het 
voornemen om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden bekend te maken. 
De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen met lokale gevolgen, zoals de 
vervanging van de landelijke aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten door 
een rijksinstructie aan gemeenten. Onderdelen van de Monumentenwet 1988 die in 2021 
naar de Omgevingswet overgaan, blijven van kracht tot die wet in werking treedt. De 
vuistregel voor de verdeling tussen de Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet is: 
 Roerend cultureel erfgoed en de aanwijzing van rijksmonumenten staat in de 

Erfgoedwet; 
 De aanwijzing van ruimtelijk cultureel erfgoed (stads- en dorpsgezichten en 

cultuurlandschappen) en omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving 
komt in de Omgevingswet. 

 
Onderzoek 
Archeologie 
Voor het plangebied geldt op basis van het huidige bestemmingsplan de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3'. Dit houdt in dat bij werkzaamheden groter 
dan 500 m² en dieper dan 0,50 m onder het maaiveld een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd dient te worden. Door Archeologie West-Friesland - een archeologisch 
samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel - is een archeologische quickscan 
uitgevoerd op 2 april 2019 (adviesnummer 19069). Dit onderzoek is in de bijlage toegevoegd 
(bijlage 5). 
 
Voor het plangebied geldt op basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving 
een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd-Romeinse tijd. Deze vindplaatsen 
bevinden zich op het veen. Indien dit veen nog aanwezig is in de ondergrond kunnen hier 
goed geconserveerde overblijfselen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd worden aangetroffen. 
Onder het veen kunnen in de top van oeverwallen vegetatiehorizonten aanwezig zijn met 
een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie. Voor vindplaatsen uit de 
Middeleeuwen geldt een onbekende verwachting. Huisplaatsen uit de Nieuwe tijd (van na 
de bedijking) worden op basis van historisch kaartmateriaal niet verwacht.  
 
Op basis van de hoge archeologische verwachting is indien op de locatie van het 
plangebied een woonwijk wordt gerealiseerd, een archeologisch onderzoek in het kader 
van de AMZ-cyclus vereist. Het archeologisch onderzoek dient te bestaan uit een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van een verkennend booronderzoek. Als 
leidraad voor het booronderzoek dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd Plan 
van Aanpak te worden opgesteld. Deze is te vinden in bijlage 6).  
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In bovenstaande quickscan is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 
verwachting geformuleerd. Deze gespecificeerde verwachting dient in het booronderzoek 
te worden getoetst.  
 
Op 18 februari 2020 is een verkennend booronderzoek uitgevoerd door Econsultancy 
(rapportnummer: 10257.001). Deze is toegevoegd als bijlage 7. Op basis van het 
booronderzoek blijft de kans reëel dat archeologische resten binnen het plangebied 
aanwezig zijn. Deze resten worden vooral verwacht in de top van het Hollandveen 
Laagpakket. In het uiterste zuiden kan sprake van een tweede niveau in de top van de 
zandige geulafzettingen. In het zuidelijke deel van het plangebied worden archeologische 
resten vanaf -1,5 m NAP verwacht en in het middeldeel vanaf -1,8 m NAP. Aanbevolen 
wordt een bufferzone te hanteren van 30 cm boven het archeologisch relevante niveau. 
Vandaar dat geadviseerd wordt om vervolgonderzoek uit te voeren bij bodemingrepen 
dieper dan -1,2 m NAP in het zuiden en -1,5 m NAP in het middendeel van het plangebied 
(figuur 4.1). 
 

 
Figuur 4.1: Advieskaart bodemingrepen (bron: Econsultancy) 
 
Naar aanleiding van de conclusies uit bovengenoemd rapport is een 
proefsleuvenonderzoek en aanvullend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit veldwerk zijn 
drie proefsleuven aangelegd en zes boorpunten. 
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De boringen en het proefsleuvenonderzoek wijzen er op dat in de nabijheid van het 
plangebied een nederzetting uit de Inheems Romeinse tijd aanwezig is. Op basis van het 
gebrek aan sporen uit deze periode en de vele aanwijzingen voor overstromingen in het 
gebied is besloten het plangebied vrij te geven voor verder archeologisch onderzoek 
(bijlage 8). Wel dienen graafwerkzaamheden die dieper gaan dan 50 cm – maaiveld aan 
de zuidoostzijde van het plangebied te worden gemonitord (zie figuur 4.2).  
 

 
Figuur 4.2: Vrijgavekaart van plangebied P. Ottstraat in Schagerbrug, gemeente Schagen 
(bron: Archeologie West-Friesland) 
 
Cultuurhistorie 
Het plangebied maakt geen deel uit van cultuurhistorisch waardevol gebied. Er zijn panden 
aanwezig die zijn aangemerkt als monument. 
 
Conclusie 
In het plangebied worden archeologische resten verwacht. Er wordt daarom geadviseerd 
om een bufferzone te hanteren van 30 cm boven het archeologisch relevante niveau. In het 
zuidelijk deel gaat dat om een zone van 1,2 m NAP en in het noordelijk deel 1,5 m NAP. 
Mochten de bodemingrepen dieper reiken, dan is archeologisch vervolgonderzoek 
noodzakelijk.  
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4.3  Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid 
van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de naastgelegen woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden 

gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende 

bedrijven. 
 
Om de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate 
mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest 
voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van 
milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van 
milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft 
plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige 
woonwijk'. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: 
geluid, geur, gevaar en stof. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 
'rustige woonwijk/rustig buitengebied'. Voor het omgevingstype 'gemengd gebied' gelden 
kleinere afstanden. De richtafstanden gelden voor de aangegeven bedrijfsactiviteiten in het 
algemeen. Op basis van onderzoek naar de specifieke milieusituatie van een bedrijf kunnen 
kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn. Hiermee kan dan onderbouwd 
worden afgeweken van de richtafstanden indien de specifieke bedrijfsvoering van het 
betreffende bedrijf daar aanleiding toe geeft. 
 
Onderzoek 
De beoogde ontwikkeling betreft een bestemmingswijziging van 'Sport' naar 'Woongebied', 
'Groen' en 'Verkeer - verblijfsgebied'. Op het voormalige trainingsveld worden maximaal 47 
woningen gerealiseerd. Hiermee wordt een gevoelige functie opgericht. 
 
Gebiedstype 
Gezien de ligging op de grens van de dorpsrand en het landelijk gebied wordt het 
plangebied beschouwd als een zogenaamde 'rustige woonwijk' waarbinnen de volledige 
afstanden van de VNG-publicatie worden gehanteerd. 
 
Omliggende bedrijvigheid 
Volgens het vigerende bestemmingsplan 'Dorpen langs de Groote Sloot' zijn de gronden ten 
noordwesten van het plangebied bestemd voor sport. Op dit sportcomplex staat een 
sporthal, en er liggen meerdere soorten sportvelden. Sporthallen en veldsportcomplexen 
(met verlichting) behoren tot milieucategorie 3.1 waarvoor een richtafstand geld van 50 
meter. Volgens het stedenbouwkundig ontwerp komen de dichtstbijzijnde woningen op 50 
meter van de perceelsgrens van het sportcomplex. De afstand tot de sporthal en de 
sportvelden is circa 60 meter. Er wordt voldaan aan de geldende richtafstanden. 
 
In de omgeving van het plangebied liggen enkele veehouderijbedrijven. Geur is hierbij de 
bepalende afstandsmaat. De maximale afstand voor het houden van dieren ten behoeve 
van landbouw is 200 meter. Het dichtstbijzijnde bedrijf bevindt zich op een afstand van meer 
dan 450 meter. Hiermee wordt ruim aan de richtafstand voldaan.  
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan voldoet aan het toetsingskader voor milieuzonering. Bestaande 
bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering beperkt en ter plaatse van het plangebied is 
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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4.4  Bodem 

Toetsingskader 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (art 3.1.6 Bro) wordt, in verband met de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, rekening gehouden met de bodemgesteldheid 
in het gebied. Bij een functiewijziging dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit 
voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of sprake is van een 
saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient 
te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 
(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te 
worden gerealiseerd. 
 
Onderzoek 
Het bestemmingsplan maakt een functiewijziging mogelijk van 'Sport' naar 'Woongebied', 
'Groen' en 'Verkeer - verblijfsgebied'. . Vanwege deze functiewijziging is in het kader van dit 
bestemmingsplan verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau 
(bijlage 9). Op de locatie is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd samen 
met een verhardingsonderzoek. De gronden worden momenteel gebruikt als sportvelden. In 
het verleden werden de gronden gebruikt als weilanden of natuur. Op basis hiervan wordt 
de locatie aangemerkt als onverdacht.  
 
Op basis van het verkennend bodemonderzoek kan de vooraf gestelde hypothese worden 
beschouwd als onjuist. Ter plaatse van de locatie is een sterke verontreiniging met PAK in de 
grond aangetroffen. Het betreft een historische bodemverontreiniging van vóór 1987. 
Omdat de omvang van de verontreiniging in de grond minder dan 25 m3 bedraagt, is er in 
formele zin geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Wanneer grondroerende werkzaamheden worden verricht, dienen de werkzaamheden 
onder saneringscondities te worden uitgevoerd en dient de verontreiniging van te voren te 
worden verwijderd. Voorafgaand dient hiervoor een Plan van Aanpak te worden opgesteld. 
De sterke verontreiniging bevindt zich onder de laag menggranulaat, waardoor er geen 
directe mogelijkheden zijn tot contact. Op basis hiervan is er op de locatie geen sprake van 
actuele risico's. 
 
Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaan er met betrekking tot de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het voormalige voetbalveld géén 
belemmeringen voor de bestemmingswijziging en toekomstige nieuwbouw.  
 
Conclusie 
Het aspect bodem staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 
 
In het kader van het bestemmingsplan is de bodemkwaliteit voldoende in beeld gebracht. 
Wel is voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect bouwen nader 
bodemonderzoek noodzakelijk. Bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met te 
treffen saneringsmaatregelen ter plaatse van de geplande nieuwbouw. 
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4.5  Ecologie 

Toetsingskader 
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de 
bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. 
De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 
Bescherming van natuurgebieden wordt gewaarborgd door de Wet natuurbescherming 
(Wnb) en de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Natura 2000-gebieden worden beschermd 
door de Wnb en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt beschermd door de Wro. 
 
Natura-2000 gebieden 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het 
Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten 
(Habitatrichtlijn). 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten 
deze gebieden plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op 
het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen 
in de provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat 
inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de 
vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening 
kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn 
opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in 
het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen 
hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. 
De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 
direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
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Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000 (figuur 4.3). Het plangebied maakt ook geen deel uit van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op een 
afstand van circa 4,6 kilometer en betreft het gebied 'Zwanenwater en Pettemerduinen'. 
Kop van Holland is het dichtstbijzijnde natuurgebied behorende tot het Natuurnetwerk 
Nederland (figuur 4.4). 
 

 
Figuur 4.3: Natura2000 gebieden, plangebied rode punt  
(bron: https://www.natura2000.nl/gebieden) 
 

 
Figuur 4.4: Natuurnetwerk Nederland geel aangegeven, plangebied rood omcirkelt  
(bron: NNN provincie Noord-Holland) 
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Vanwege de afstand zijn directe effecten zoals areaalverlies, versnippering, verandering van 
de waterhuishouding en verstoring op voorhand uitgesloten. Momenteel worden de 
gronden gebruikt als sportveld.  
 
Voor het onderzoeken van de mogelijke effecten op de nabijgelegen stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden zijn voor de realisatie- en gebruiksfase AERIUS-berekeningen 
uitgevoerd (zie bijlage 11 voor de memo, bijlage 12 voor de verschilberekening van de 
realisatiefase ten opzichte van de huidige situatie en bijlage 13 voor de gebruiksfase). Uit de 
berekeningen blijkt dat er geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan 0,00 mol 
N/ha/jr voor beide fases. Geconcludeerd wordt dat de mogelijke depositie van stikstof in het 
kader van dit bestemmingsplan geen belemmering vormt. 
 
Soortenbescherming 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door advies- en onderzoeksbureau Blom 
Ecologie B.V. een quickscan beschermde planten- en dierensoorten uitgevoerd (Blom 
Ecologie B.V., 21 januari 2021, kenmerk BE/2019/767/r). Dit onderzoek is in de bijlage 
toegevoegd (bijlage 10). 
 
Uit de quickscan blijkt dat de planlocatie geen essentiële betekenis heeft voor beschermde 
soorten. Ten behoeve van boombewonende vleermuizen dient bij het kappen van bomen 
voorafgaand een ecologische inspectie met een endoscoop uitgevoerd te worden. De 
planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 
vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de 
Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling zorgt niet voor nadelige effecten op de ecologie in de omgeving. Wel 
dienen maatregelen getroffen worden bij het kappen van de bomen. Met een ecologische 
inspectie kan vastgesteld worden of er vleermuizen verblijven in de bomen. Derhalve is 
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 

4.6  Externe veiligheid 

Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
te worden gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe 

veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, 
te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar 
dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken 
(dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een 
bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom 
een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van 
minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het 
bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de 
oriëntatiewaarde wordt overschreden. 
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Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan 
het externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor 
het PR een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een 
bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in 
het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de regeling Basisnet 
in werking getreden. Het Bevt vormt de wet- en regelgeving, de concrete uitwerking volgt in 
het Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) 
duidelijkheid te bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende 
risico's die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is 
onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het Bevt 
en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. 
Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-6 per jaar. Voor nieuwe 
situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde 
bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn 
veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor 
transportroutes waarbinnen beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het 
Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 meter vanaf de rand van het tracé in principe 
geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Voor het groepsrisico 
geldt op grond van het Bevt slechts een oriënterende waarde en alleen in bepaalde 
gevallen is het doen van een verantwoording van een toename van het GR verplicht. 
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de 
risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi), zodat ook voor 
buisleidingen normen voor het PR en GR gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij 
consoliderende bestemmingsplannen als bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de 
afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen door buisleidingen. 
 
Onderzoek 
Volgens de Risicokaart waarop relevante risicobronnen worden getoond, is er in de nabije 
omgeving van het plangebied sprake van transport van gevaarlijke stoffen over de 
Provinciale weg N248 en door een buisleiding (figuur 4.5). 
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Figuur 4.5: Ligging plangebied (paars) t.o.v. risicovolle bronnen (risicokaart.nl) 
 
N248 
Ten noordoosten van het plangebied, op circa 620 meter afstand, worden gevaarlijke 
stoffen vervoerd over de N248. Volgens de Risicokaart ligt de PR 10-6 contour niet buiten de 
wegas (0 meter) en is er geen plasbrandaandachtsgebied. Op basis van de vervoerde 
stoffen (LF1, LF2) geldt langs deze weg een invloedsgebied van 45 meter. Het plangebied ligt 
geheel buiten het invloedsgebied. 
 
Aardgastransportleiding 
De planlocatie bevindt zich binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding A-
637 van Gasunie. Daarom is een onderzoek uitgevoerd door AVIV op 4 mei 2021 
(projectnummer: 214500) (bijlage 14). De berekeningen van het plaatsgebonden risico 
hebben niet geleid tot een PR 10-6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen 
belemmering voor de ontwikkeling.  
In zowel de huidige als de toekomstige situatie is het groepsrisico onder 0.1 keer de 
oriëntatiewaarde. Er kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico.  
Het plangebied ligt op ongeveer 125 m van het hart van de buisleiding en daarmee 
ruimschoots buiten de belemmeringenstrook van 5 m. 
 
Beknopte verantwoording groepsrisico 
De onderstaande beknopte verantwoording van het groepsrisico zal op basis van het advies 
van de veiligheidsregio nader worden uitgewerkt.  
 
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 
Voor zowel de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zoals brand of 
wateroverlast, als voor calamiteiten op het gebied van externe veiligheid, is het van belang 
dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende 
geborgd zijn. De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van 
hulpverleningsdiensten.  
De brandweer moet in staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee 
verdere escalatie van een incident te voorkomen.  
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Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 
en bluswatervoorzieningen. Het plangebied wordt ontsloten via de P. Ottstraat. Deze weg 
sluit aan op de Schagerweg en daarmee het verdere wegennetwerk van Schagerbrug. Het 
wegennetwerk biedt vluchtmogelijkheden in verschillende richtingen, waardoor altijd van de 
bron af kan worden gevlucht. Het gedegen netwerk komt de bestrijdbaarheid en 
bereikbaarheid ten goede. 
 
Zelfredzaamheid 
In de toekomstige situatie zal het plangebied bestaan uit woningen. De aanwezige 
personen zullen over het algemeen zelfredzaam zijn. Aanwezige kinderen en ouderen 
worden wel beschouwd als verminderd zelfredzame personen. Hierbij wordt echter ervan 
uitgegaan dat in geval van nood de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen 
begeleiden. Als gevolg van een incident met toxische stoffen geldt dat een toxische wolk 
zich snel kan ontwikkelen en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar. Zelfredzaamheid in 
dit scenario is alleen mogelijk als er tijdig alarmering plaatsvindt en gebouwen geschikt zijn 
om enkele uren te schuilen. Denk hierbij aan het sluiten van ramen en deuren en met name 
het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen. Instructie met betrekking tot de 
juiste handelswijze in geval van een incident is noodzakelijk voor een effectieve 
zelfredzaamheid. 
 
Conclusie 
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding. Vanwege 
de geringe omvang van de beoogde ontwikkeling zal het groepsrisico echter niet aanzienlijk 
toenemen. Uit de beknopte verantwoording blijkt daarnaast dat de zelfredzaamheid, 
bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van het plangebied als voldoende worden beschouwd. 
Het aspect externe veiligheid vormt zodoende geen belemmering voor de beoogde 
ontwikkeling. 

4.7  Geluid 

Toetsingskader 
Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze wet is 
het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van 
geluidhinder in de toekomst. Voor het onderhavige plan is alleen geluidhinder als gevolg van 
wegverkeerslawaai van belang. 
 
Woningen zijn volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geluidgevoelige functies. Akoestisch 
onderzoek is noodzakelijk als de woningen binnen de geluidzone vallen van gezoneerde 
wegen. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting te worden 
onderbouwd. 
 
De Wgh stelt dat op de gevels van nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals de maximaal 47 
geprojecteerde woningen, voldaan moet worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
De maximale ontheffingswaarde is 63 dB.  
 
Onderzoek 
De ontwikkeling voorziet in de realisatie van woningen. Woningen zijn volgens de Wet 
geluidhinder(Wgh) aangewezen als geluidsgevoelige objecten. De ontwikkeling ligt binnen 
de geluidzones van de Schagerweg en de Nieuwedijk. Volgens de Wet geluidhinder is 
akoestisch onderzoek nodig, indien woningen worden mogelijk gemaakt binnen de zone 
van een gezoneerde weg. 
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Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde 
wegen lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (bijlage 15). De maximale 
berekende geluidbelasting bedraagt 39 dB ten gevolge van het wegverkeer op de 
Schagerweg. Verder wordt de richtwaarde van 48 dB ten gevolge van de niet gezoneerde 
P. Ottstraat niet overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt hier 44 dB. 
 
Conclusie 
De woningen worden in een akoestisch goed woon- en leefklimaat gerealiseerd. Het aspect 
geluid staat de ontwikkeling niet in de weg. 

4.8  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk 
plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening 
gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door 
hoofdstuk 5, titel 5.2, van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en 
benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordenings- praktijk langs wegen vooral de grenswaarden 
voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De 
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.  
 
Tabel 4.1: Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer 
Stof Toetsing van  Grenswaarde 
Stikstofdioxide (NO2) Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
 Uurgemiddelde concentratie Max. 18 keer p.j. meer dan 

200 µg/m³ 
Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
 24-uurgemiddelde 

concentratie 
Max. 35 keer p.j. Meer dan 
50 µg / m³ 

Fijn stof (PM2,5) Jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 
 
Besluit niet in betekenende mate (nibm) 
In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een 
project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden 
hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% toename van concentratie NO2 (stikstof 

dioxide) en PM10 (fijn stof) in de buitenlucht; 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; 

deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 
woningen bij één ontsluitingsweg of kantoorlocaties met maximaal 100.000 m² bvo bij één 
ontsluitingsweg. 

 
Onderzoek 
De beoogde ontwikkeling betreft maximaal 47 woningen en valt daarmee in een vaste 
categorie (1.500 woningen bij één ontsluitingsweg) zoals genoemd in het besluit NIBM. Een 
dergelijke ontwikkeling zal 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen en hoeft verder niet getoetst te worden aan de grenswaarden 
voor luchtkwaliteit. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan met behulp van de NSL-monitoringstool 
die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  
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Figuur 4.6: Luchtkwaliteit rondom plangebied, uitsnede NSL-monitoring  
(bron: nsl-monitoring.nl) 
 
De dichtstbijzijnde maatgevende weg is de, ten oosten gelegen, Westerweg in de kern 
Schagen. Volgens de NSL-monitoringstool bedragen de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen langs deze weg in 2020; 14.8 µg/m3 voor NO2, 16.2 µg/m3 voor PM10 en 8.6 µg/m3 voor 
PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 
bedraagt 6 dagen. Aangezien direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden 
wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties 
luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de 
maatgevende weg ligt. 
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 

4.9  Verkeer en parkeren 

Toetsingskader 
Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is 
voor de voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de 
activiteit mogelijk maakt, te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede 
ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in dat er voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename niet leidt tot knelpunten in de 
verkeersafwikkeling.  
 
Voor de beoogde woningen wordt de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie berekend op 
basis van kencijfers uit CROW publicatie 381 en Nota Parkeernormen Schagen 2016 hierna te 
noemen parkeernormenbeleid. Voor het te hanteren kencijfer voor de Schagerbrug wordt 
uitgegaan van een stedelijkheidsgraad van weinig stedelijk, rest bebouwde kom. In het 
parkeerbeleid zijn voor specifieke functies parkeernormen geformuleerd. Voor de 
beoordeling van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid wordt getoetst aan de 
wegencategorisering en de daarin bepaalde grenswaarde voor de verkeersintensiteit per 
wegcategorie en expert judgement. 
 
 



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 39  

Ontsluiting 
Gemotoriseerd verkeer 
De geplande woningbouw in het zuidoostelijk deel van Schagerbrug worden ontsloten door 
de P. Ottstraat. Deze straat is een erftoegangsweg waar een maximum snelheid geldt van 30 
km/uur. De P. Ottstraat sluit aan op de Schagerweg. De Schagerweg is een 
gebiedsontsluitingsweg waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt. De Schagerweg 
loopt van westelijke naar oostelijke richting door Schagerbrug. In westelijke richting is de 
N248 en N9 te bereiken en in oostelijke richting loopt de weg naar Schagen.  
 
Langzaam verkeer 
De P. Ottstraat ligt in een 30 km/uur zone. Aan het eerste deel van de straat ligt een 
voetpad. Daarna delen alle verkeergebruikers dezelfde weg. 
 
Openbaar vervoer 
Binnen 280 meter is een bushalte aanwezig aan de Schagerweg. Hier halteert de bus 152 
richting Callantsoog en richting Schagen Station. Beide bussen halteren 1 keer in het uur. 
 
Verkeersgeneratie en afwikkeling 
Op basis van de beschreven uitgangspunten genereren de maximaal 47 woningen 
ongeveer 323 mvt/etmaal weekdag. De omrekeningsfactor van weekdag naar werkdag is 
voor woningen is 1,11 (publicatie 381, CROW 2018). De intensiteit voor een werkdag 
bedraagt op basis van deze omrekenfactor maximaal 358 mvt/etmaal werkdag. 
 
Tabel 4.2: Verkeersgeneratie 
Type Aantal Kencijfer Mvt/etmaal 

weekdag 
Mvt/etmaal 
werkdag 

Huurwoning, 
sociale sector 

16 5,6 89,6 99,5 

Koopwoning, 
tussen/hoek 

23 7,4 170,2 188,9 

Koopwoning, 
twee-onder-een-
kap 

8 7,8 62,4 69,3 

totaal 323 358 
 
Conclusie 
De verkeersgeneratie ten gevolge van de beoogde ontwikkeling bedraagt 358 mvt/etmaal. 
Het verkeer van de beoogde woningen zal zich grotendeels afwikkelen richting de Rijksweg. 
De verwachting is dat dit verkeer kan worden afgewikkeld op het omliggende wegennet. 
 
Verkeersafwikkeling 
Het verkeer van de beoogde woningen zal zich grotendeels afwikkelen richting de Rijksweg. 
De Schagerweg is een gebiedsontsluitingsweg. Voor een gebiedsontsluitingsweg type II 
50km/uur geldt een maximale capaciteit van 15.000 mvt/etmaal. Met de verwachte 
toevoeging is te verwachten dat hiermee niet de maximale capaciteit niet wordt 
overschreden en leidt dit niet tot knelpunten.  
 
Verkeersveiligheid 
De beoogde ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de verkeersveiligheid. De P. Ottstraat is 
een erftoegangsweg. Hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Fietsers en 
voetgangers kunnen hier veilig gebruik van maken. Aan de Schagerweg is een voetpad en 
fietspad.  
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Parkeren 
Voor het berekenen van de parkeerbehoefte is aangesloten bij het gemeentelijk 
parkeernormenbeleid (Nota Parkeernormen Schagen 2016). In onderstaande tabel is de 
parkeerbalans opgenomen. 
 
Tabel 4.3: totale parkeerbehoefte voor woningen inclusief bezoekers 
Functie Aantal Parkeernorm Parkeerbehoefte 
Huurhuis, sociale huur 16 1,6 per woning 26 pp 
Koop, tussen/hoek 23 2,0 per woning 46 pp 
Koop, twee-onder-een-kap 8 2,2 per woning 18 pp 

Totaal 47  90 pp 
 
Parkeeraanbod 
Uit tabel 4.2 is af te lezen dat voor de woningen een totaal van 90 parkeerplaatsen 
benodigd zijn. In het plan voor de woningen is rekening gehouden met 8 parkeerplaatsen op 
eigen terrein. Dit betekent dat 82 parkeerplaatsen in de openbare ruimte gesitueerd moeten 
worden. In het verkavelingsplan worden de parkeerplaatsen op eigen terrein gesitueerd bij 
de zuidelijke woningen. Rondom de woningen worden 82 parkeerplaatsen mogelijk 
gemaakt. Hiermee is er sprake van voldoende parkeerbehoefte. 
 
Daarbij worden de onverharde parkeerplaatsen aan de P. Ottstraat ingericht als 50 verharde 
parkeerplaatsen. Hiermee ontstaan er kwalitatieve parkeervoorzieningen voor de sportclubs.  
 
Conclusie 
Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 
 
Conclusie 
Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

4.10  Water 

Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder 
over een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen 
in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheergebied van 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het 
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Het waterschap is geïnformeerd door middel van 
de Digitale Watertoets. Deze is uitgevoerd op 7 juni 2021 hierop heeft het 
hoogheemraadschap een vervolg reactie gegeven. Het wateradvies van het 
hoogheemraadschap is vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen 
aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer 
(kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het 
plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het hoogheemraadschap nader wordt 
behandeld. 
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Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal 
 Watervisie 2021 
 
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 waterbeheerplan) zijn de 
programma's en beheertaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de 
programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het 
beheergebied 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. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen aan de oostrand van Schagerbrug en bestaat uit het B-Veld en 
parkeerplaats van het naastgelegen sportcomplex, ook is een skatebaan aanwezig. Het B-
Veld is omringd met een groenstrook en het plangebied is omringd met een combinatie van 
secundaire en tertiaire watergangen. 
 
Bodem en grondwater 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit kalkrijke 
poldervaaggronden. Het maaiveld in het plangebied ligt ongeveer 0,6 meter onder NAP. 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 2763-A van de polder Afdeling C. Het ter plaatse 
geldende waterpeil is seizoensgebonden met een zomerpeil van NAP -1,35m en een 
winterpeil van NAP -1,5m. Het gebied watert af middels een stelsel van secundaire en 
primaire waterlopen richting gemaal D waar het vervolgens wordt uitgemalen op de 
Schermerboezem. De huidige inrichting van het B-veld is echter voorzien van een afwijkend 
peil. Een deel van de waterlopen rondom het veld bevindt zich in een onderbemaling in 
verband met de drainage op het veld. Het water in deze waterlopen wordt uitgemalen 
middels een eigen pomp aan de noordzijde van het veld in de wegsloot (zie figuur 4.5). 
 
Waterkwantiteit 
Rondom het plangebied lopen secundaire en tertiaire watergangen zoals aangegeven in 
figuur 4.7. De tertiaire watergangen lopen ten zuiden en westen van het plangebied en de 
secundaire watergangen lopen ten noorden en oosten van het plangebied. Verder is 
binnen het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied ligt niet binnen 
de beschermingszone van primaire wateren. 
 



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 42  

 
Figuur 4.7: Watergangen ten opzichte van het plangebied (rode cirkel).  
Bron: Legger Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Veiligheid en waterkeringen 
De dichtstbijzijnde waterkering ligt op een afstand van circa 600 meter. Het plangebied ligt 
niet binnen een kern- of beschermingszone van een waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is in de huidige situatie niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie zal het B-veld getransformeerd worden tot een kleinschalige 
woonwijk. Voor een goede verkeersontsluiting komt een extra toegang van de P. Ottstraat 
naar het B-veld. De parkeerplaatsen (circa 50) van het naastgelegen sportcomplex blijven 
behouden. 
 
Waterkwantiteit 
Het bestemmingsplan staat een toename van aan verharding toe. Voor de extra 
toegangsweg van de P. Ottstraat naar het B-veld word 25 m2 water gedempt. Op basis van 
het bodemtype, drooglegging, toegestane peilstijging en gemaalcapaciteit is berekent dat 
voor deze ontwikkeling 12% aan watercompensatie ten opzichte van de toename aan 
verhard oppervlak gerealiseerd zal moeten worden. Dit betreft de bebouwing, 50% van de 
kavelgrootte exclusief woning, bestrating en andere oppervlakteverharding. Daarbij wordt 
de 25 m2 water dat wordt gedempt ter behoeve van de extra toegangsweg 1 op 1 
gecompenseerd. De watercompensatie wordt zoveel mogelijk binnen het plan gerealiseerd, 
aan de overige watercompensatie wordt door middel van verbreding van de omliggende 
watergangen voldaan. De waterpartij(-en) worden zoveel mogelijk aangesloten op het 
huidige watersysteem. Met de watercompensatie kan het versneld afgevoerde regenwater 
opgevangen worden en wordt voldaan aan de verantwoordelijkheid voor het bergen van 
regenwater. 
 
De extra toegangsweg van de P. Ottstraat naar het B-veld over de tertiaire watergang 
wordt uitgevoerd met een duiker zodat de doorstroming van de watergang behouden blijft. 
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Peilafwijking  
Zoals aangegeven bevindt de locatie en een deel van de omliggende waterlopen zich 
momenteel in een onderbemaling en voert dus een lager waterpeil dan het polderpeil. 
Aangezien de noodzaak van dit lagere peil, de drainage van het veld, straks niet meer 
aanwezig is, zal de onderbemaling opgeheven moeten worden en het gebied weer 
aangesloten worden op het vastgestelde polderpeil (peilgebied 2763-A van de polder 
Afdeling C). 
 
Na het opheffen van de huidige peilafwijking zullen de waterlopen rondom de locatie weer 
het polderpeil gaan voeren. Op basis van de huidige maaiveldhoogte van het veld, zou dat 
beteken dat hier sprake is van een drooglegging van 0,75 (zomerpeil) tot 0,90 meter 
(winterpeil) in een normale situatie. In tijden van hevige regenval kan het waterpeil 
aanzienlijk stijgen. Indien de locatie niet wordt opgehoogd dient hiermee rekening te 
worden gehouden bij de aanleg van de riolering en van de vloerpeilen van de woningen. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om 
duurzame, niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de 
gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid wordt de nieuwbouw 
aangelegd met een gescheiden rioleringsstelsel zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Het afvalwater wordt aangesloten op het gemeentelijk 
rioolstelsel. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in-) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 
 
Waterbeheer 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het hoogheemraadschap 
vergunning te worden aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor 
het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van 
hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een 
beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. 
Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder ontheffing van het 
hoogheemraadschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde 
bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt 
aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het 
onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de "Keur". Het 
onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw 
gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 
plaatse. 
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4.11  Kabels en leidingen 

Toetsingskader 
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden 
gewaarborgd. Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met 
zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn 
leidingen waarin de navolgende producten worden vervoerd:  
1. gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen;  
2. aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch;  
3. defensiebrandstoffen;  
4. warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en 

industriewatervoorziening met een diameter groter of gelijk aan 18 inch.  
 
Onderzoek en conclusie 
In en nabij de planlocatie zijn geen planologisch relevante leidingen en/of 
telecommunicatieverbindingen aanwezig die een belemmering vormen voor de 
ontwikkeling of waarvoor de ontwikkeling een belemmering is. Dit aspect staat de uitvoering 
van de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.  
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Welke bestemmingen komen voor in dit plan? 

Een bestemmingsplan geeft aan voor welke functies percelen en bouwwerken mogen 
worden gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor wonen, groen, verkeer enzovoort. Daarnaast 
bevat het plan per functie regels waaraan het gebruik en/of het bouwen moet voldoen. Zo 
is vastgelegd waar gebouwd mag worden en waar niet, en zijn regels gesteld hoe mag 
worden gebouwd. Het plan geeft bijvoorbeeld de maximale bouw- en goothoogte van 
huizen, en de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals erfafscheidingen 
aan.  

5.2  Hoe ziet een bestemmingsplan er uit? 

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (voorheen de 'plankaart' genoemd), 
planregels en een toelichting. De verbeelding en de planregels zijn het juridische deel van 
het bestemmingsplan. In dit deel van het bestemmingsplan staan de rechten en plichten die 
voortvloeien uit het plan. In de plantoelichting zijn de achtergronden en uitgangspunten 
voor het beleid opgenomen. Met de toelichting worden de aanwezige belangen in het 
gebied afgewogen en wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond.  
 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is geregeld dat 
alle ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen, digitaal moeten worden 
vervaardigd, met inachtneming van de daartoe wettelijk verplicht gestelde standaarden Op 
die wijze zijn bestemmingsplannen onderling vergelijkbaar en ook digitaal uitwisselbaar. Alle 
bestemmingsplannen in Nederland zijn te vinden op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Via het tabblad 'bestemmingsplannen' kan worden doorgeklikt naar de provincie, de 
woonplaats of nog specifieker de straatnaam. De gebieden die zwart omlijnd op de kaart 
staan aangeduid, zijn de gebieden waarvoor een bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar 
is.  
 
Zodra het gewenste bestemmingsplan is gevonden en deze voldoende is ingezoomd, wordt 
de betreffende bestemmingslegging zichtbaar. Om een beter beeld van de omgeving te 
krijgen, kan voor verschillende ondergronden worden gekozen (luchtfoto, topografie). Zodra 
linksboven 'legenda' wordt aangeklikt, wordt inzichtelijk wat de verschillende kleuren 
betekenen. Door vervolgens op een locatie binnen het plangebied te klikken wordt aan de 
rechterzijde van de kaart de bijbehorende informatie  
getoond.  
 
Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via 
een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak gelden 
de gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijbehorende regels worden gegeven. Die 
toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden ingevuld:  
 
 Met een dubbelbestemming. Dit betreft een bestemming die óók aan de gronden wordt 

toegekend. Bijvoorbeeld voor archeologie of ondergrondse leidingen. Voor gronden 
kunnen dus meerdere bestemmingen gelden.  

 Met een aanduiding. Een aanduiding is een vlak op de verbeelding. Via een aanduiding 
wordt in de regels iets aanvullend geregeld. Dat kan betrekking hebben op maatvoering 
(bijvoorbeeld een specifieke goot- of bouwhoogte), bouwen (bijvoorbeeld voor 
specifieke bouwwerken als overkappingen) of functies (bijvoorbeeld zorgwoningen).  
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5.3  Wat regelt een bestemmingsplan? 

Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende bestemmingen:  
1. Woongebied: ter plaatse van de beoogde woonwijk; 
2. Groen: aan de zuidelijke en oostelijke zijde van het plangebied; 
3. Verkeer - verblijfsgebied: ter plaatse van de huidige parkeervoorzieningen aan de P. 

Ottstraat. 
 
En dubbelbestemming: 
4. Waarde - Archeologie - 3: ter plaatse van het gehele plangebied. 

5.4  Opzet van de planregels 

De hoofdstukken waarin de regels zijn opgenomen, hebben de volgende vaste volgorde:  
 In de Inleidende regels worden in de regels gehanteerde begrippen, voor zover nodig, 

gedefinieerd en wordt de wijze van meten bepaald;  
 In de Bestemmingsregels worden in alfabetische volgorde van de naam van de 

bestemmingen de regels gegeven waarmee die bestemmingen zoals die op de 
verbeelding voorkomen, nader worden omschreven;  

 De Algemene regels bevatten een aantal regels (voorheen bepalingen genoemd) die 
voor alle bestemmingen gelden, zoals een anti-dubbeltelbepaling of de bepaling welke 
wettelijke regeling van toepassing);  

 De Overgangs- en slotregels ten slotte geven overgangsrecht voor bestaand gebruik en 
bestaande bebouwing en de titel van het plan.  

 
Ook bij de opstelling van een bestemmingsbepaling (hoofdstuk 2 van de regels) moet een 
vaste volgorde gebruikt worden: Een bestemmingsregel behoeft niet alle voorgeschreven 
elementen te bevatten. Dit is afhankelijk van de aard van de bestemming. Alle 
bestemmingen bevatten wel een bestemmingsomschrijving en bouwregels.  
 
Daarnaast is een aantal bepalingen opgenomen waaraan landelijk gezien de regels van 
het bestemmingsplan moeten voldoen. Het gaat hierbij om een aantal begrippen, regels 
ten aanzien van het overgangsrecht en de anti-dubbeltelbepaling.  

5.5  Toelichting op de inleidende regels 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de inleidende regels.  
 
Begrippen 
De begrippen die in het bestemmingsplan gebruikt worden zijn in dit artikel gedefinieerd. Dit 
wordt gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen. 
 
Wijze van meten 
Dit artikel maakt duidelijk hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en 
dergelijke van gronden en bouwwerken worden gemeten of berekend. Alle begrippen 
waarin maten en waarden voorkomen worden in dit artikel verklaard.  
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5.6  Toelichting op de bestemmingsregels 

Het hoofdstuk Bestemmingsregels bevat de regels die specifiek gelden voor de 
bestemmingen in dit plan.  
 
Artikel 3 Groen 
De gronden met de bestemming 'Groen' zijn bedoeld voor groenvoorzieningen en dienen 
voornamelijk als groene afscheiden naar het landelijk gebied.  
 
Artikel 4 Verkeer - verblijfsgebied 
De gronden met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' zijn bestemd voor 
verkeersdoeleinden.  
 
Artikel 5 Woongebied 
De voor 'Woongebied' aangewezen zijn bestemd voor wonen en de daarbij behorende 
bouwwerken, tuinen, erven en gebouwde parkeervoorzieningen. Op de verbeelding zijn 
bouwvlakken opgenomen, waarmee de uiterste bouwgrenzen zijn vastgelegd. 
 
Artikel 6 Waarde - Archeologie - 3 
De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' zijn mede bestemd voor 
het behoud en de bescherming van archeologische waarden. 
   



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 48  

 
 



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 49  

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 
 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

De Wet ruimtelijke ordening stelt verplicht dat de gemeenteraad tegelijk met de vaststelling 
van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststelt voor kostenverhaal in het geval het 
bestemmingsplan nieuwe, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen 
bouwplannen mogelijk maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de bouw van één of meer 
woningen, de bouw van één of meer andere hoofdgebouwen of de uitbreiding of 
verbouwing van gebouwen. In de wet is aangegeven welke kosten verhaald kunnen 
worden. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig indien het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is, bijvoorbeeld door gronduitgifte of een anterieure overeenkomst.  
 
De gronden zijn in eigendom van de gemeente en worden mogelijk deels aan een CPO 
geleverd, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen 
nieuwbouw-project. Een andere deel wordt mogelijk verkocht aan een sociale 
woningverhuurorganisatie. Onderdeel is het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst 
tussen de gemeente en de ontwikkelaar, waarin afspraken worden gemaakt over het 
kostenverhaal en eventuele aanvullende regels en/of een fasering. Hiermee is het 
kostenverhaal anderszins verzekerd en is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig. 
Bovendien is er sprake van een economisch uitvoerbaar plan. Hiermee is de financiële 
uitvoerbaarheid van het plan aangetoond 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan wordt getoetst aan het 
vooroverleg met de reguliere overlegpartners en een zienswijzenperiode voor reacties van 
bewoners en andere belanghebbenden. Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan een 
breed gedragen en haalbaar bestemmingsplan. De reacties uit zowel de zienswijzenperiode 
worden voorzien van een beantwoording en afgewogen in het bestemmingsplan. Het plan 
heeft van 4 januari tot en met 15 februari 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
binnen gekomen. 
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▪ Doel van het project Dijkzicht Schagerbrug: 

- Voorzien in meer betaalbare woningen in Schagerbrug met bijbehorende 

openbare ruimte, voorzien van voldoende groen en parkeergelegenheid. 

- Invulling van de locatie met betaalbare woningen die passen bij de omgeving. 

 

Topografische kaart  

Omgeving plangebied in gemeente 

Luchtfoto 

Plangebied in Schagerbrug 

Luchtfoto 

Plangebied, huidig “B-veld” 
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Aanleiding 
In Schagerbrug bestaat een grote behoefte aan nieuwe woningen. Vooral 

aan starterswoningen bestaat een grote behoefte. Met de invulling van het 

“B-veld” wordt hierin invulling gegeven. Het voorliggend beeldkwaliteitsplan is 

een uitwerking naar uitgangspunten voor vormgevingskarakteristieken van de 

beoogde bebouwing. 

 

In februari 2019 heeft het college aan de gemeenteraad beloofd te 

onderzoeken of de locatie van het vroegere “B-veld” van de 

voetbalvereniging in Schagerbrug geschikt is als locatie voor betaalbare 

woningbouw. Deze belofte is ook gedaan op verzoek van de dorpsraad 

Schagerbrug. Het voormalige voetbalveld van Vesdo was volgens hen 

hiervoor een mogelijke locatie. Dit terrein is eigendom van de gemeente en 

heeft een omvang van ongeveer 1,95 hectare. Het “B-veld” had zijn 

gebruikswaarde verloren en is dus beschikbaar voor woningbouw. Op 1 

oktober 2019 en op 2 september 2020 zijn inloopbijeenkomsten gehouden. 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn ideeën opgehaald en zijn denkbare modellen 

gepresenteerd. De opbrengst van deze bijeenkomsten zijn verwerkt naar een 

stedenbouwkundig plan. Het plan biedt ruimte voor de realisatie van circa 45 

woningen. Met daarbij behorende voorzieningen, zoals parkeren, spelen, 

groen en water. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan 

in januari 2021 vastgesteld. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 
Vanwege maatschappelijk en politiek veranderde wensen over het 

welstandsbeleid heeft de gemeente Schagen de ‘Reisgids voor Ruimtelijke 

Kwaliteit’ opgesteld. Hierin wordt het beeldkwaliteitsplan als belangrijk 

instrument geïntroduceerd om nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zorgvuldig 

af te wegen ten opzichte van bestaande kwaliteiten van een gebied en deze 

daarin zo goed mogelijk in te passen. Voorliggend beeldkwaliteitsplan is 

opgesteld met als doel om de samenhang en kwaliteit binnen een 

ontwikkeling van plangebied Dijkzicht te verzekeren, deze op lange termijn 

aan te laten sluiten op de ruimtelijke structuur én het karakter van 

Schagerbrug. Een ontwikkeling hoeft daardoor niet letterlijk een kopie te zijn 

van een (historisch) tijdsbeeld om zich in het straat- en bebouwingsbeeld te 

voegen, het vastleggen van de beeldbepalende kenmerken staat een 

eigentijdse interpretatie daarvan toe. Wij zijn daarbij ook van mening dat juist 

een gezamenlijk overleg over de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen 

bijdraagt aan de identiteit van Schagerbrug. Initiatiefnemers worden hierbij 

uitgenodigd om dit beeldkwaliteitsplan zowel als toetsings- als 

inspiratiedocument te gaan gebruiken voor het ontwerpen van woningen. 

Opbouw 

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het 

Stedenbouwkundig plan “Woonuitbreiding B-Veld Schagerbrug”. Voornoemd 

document omvat als onderbouwing op de stedenbouwkundige visie een 

ruimtelijke analyse, toelichting op het ruimtelijk concept aan de hand van een 

aantal themakaartjes en ook de beschrijving van het ontwerp. Gemakshalve 

wordt hiernaar verwezen en dient dit stuk in samenhang gelezen te worden.  

 

In voorliggend document worden de beeldkwaliteitseisen in woord en beeld 

uitgewerkt. Voor de verschillende woningtypen zijn op onderdelen 

uitgangspunten opgesteld voor het ruimtelijk beeld. Dit beeldkwaliteitsplan 

dient in de vervolgfasen als inspiratiedocument voor de initiatiefnemers, 

uitgangspunt voor de ontwerpers van de gebouwen en de openbare ruimte, 

en als toetsingsinstrument voor de commissie ruimtelijke kwaliteit.  

 

Leeswijzer 
Het stedenbouwkundig plan en dit beeldkwaliteitsplan dienen als leidraad bij 

de ontwikkeling van de gehele nieuwbouw. Bij uitwerking door ontwikkelaars 

of varianten in collectief ontwerp is het de ambitie om iedere ontwikkeling te 

laten bijdragen aan de kwaliteit van het geheel. Gelet op de beoogde 

zelfontwikkeling en bijbehorende looptijd van de plannen zal bij de start van 

ieder deelplan nader bekeken moeten worden op welke wijze binnen deze 

kaders een gezamenlijk plan gerealiseerd wordt. Deze kanttekening geldt 

naast het programma en de spelregels, ook voor de referentiebeelden. 
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1815 

1944 / 1945 Zicht op locatie 
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Ontstaans – en bebouwingsgeschiedenis  
Schagerbrug is vlak na de droogmaking van de Zijpe ontstaan, de kern van 

toen begon bij het kruispunt van Groote Sloot en de Schagerweg. In 1708 

stonden er 39 huizen in het dorp. Schagerbrug is in eerste instantie ontstaan 

als lintdorp langs de Groote Sloot, op het kruispunt met de Schagerweg. In de 

historische kern van Schagerbrug waren diverse buitenplaatsen gelegen 

(restanten van voormalige buitenplaatsen zijn nu nog herkenbaar); het 

voormalige gemeentehuis is gelegen op de locatie van het vroegere 

buitenverblijf Brugwijk. De Koepel is een markant oriëntatiepunt en sociale 

trekpleister op de hoek van de Schagerweg en de Groote Sloot. De 

hervormde kerk (Schagerweg 40, uit 1843) is een provinciaal monument, als 

authentiek voorbeeld van een kerkgebouw in Waterstaatstijl.  

Na de oorlog heeft het dorp zich in de vorm van buurtjes, in zuidelijke richting, 

aan weerszijden van de Schagerweg uitgebreid. Begonnen is met 

middenwoningen in de zgn. Burgemeestersbuurt. In de jaren ’70 van de vorige 

eeuw is het dorp uitgebreid met woningen aan de Schagerweg en aan de 

buitenkant met vrijstaande en geschakelde woningen. Vervolgens is in de 

jaren ’90 de Botenbuurt neergezet met vrijstaande en 2 onder 1 kapwoningen. 

Recent is het Hoenderpark gebouwd met 2 onder 1 kapwoningen en 

vrijstaande woningen binnen een gestructureerd ingerichte openbare ruimte. 

Het Hoenderpark omvat ca. 100 woningen en is in twee fasen ontwikkeld. Als 

laatste zijn een aantal vrije kavels vanuit een ruimte-voor-ruimte ontwikkeling 

aan de zuidzijde van het sportpark bebouwd.  

Ten westen van de Groote Sloot en Schagerweg is een bedrijventerrein 

gerealiseerd (Trambaan). Het terrein omvat twee straten, Nijverheidsweg en 

de Handelsweg. Het terrein is geschikt voor kleinschalige bedrijvigheid. De 

bedrijfsbebouwing heeft een rand met representatieve ruimten en groen aan 

de Schagerweg. Woningen naast bedrijfspanden zijn toegestaan om de 

kwaliteit van de westelijke entree van het dorp via de Schagerweg te kunnen 

waarborgen.  

Schagerbrug heeft door middel van water langs de Schagerweg en het 

Kanaal Stolpen-Schagen een relatie met de Stolpen. Het oorspronkelijke 

doorgaande karakter van de Schagerweg is in dit gebied verloren gegaan. 

Schagerbrug heeft via de Schagerweg en via de provinciale weg een directe 

relatie met Schagen. Aan de oostzijde ligt het dorp dicht tegen de de 

Westfriese omringdijk aan. 

Bebouwingskarakteristiek woongebieden 

Schagerbrug kent een aantal duidelijk te onderscheiden woongebieden. Dit 

onderscheid is ontstaan vanwege ligging, samenhang en kenmerken van 

deze buurten. De uitbreidingen uit de jaren ’60 en ’70 worden gekenmerkt 

door overwegend rechte straten waaraan rijtjeswoningen het meest 

voorkomende type is. De woningen zijn van een eenvoudige architectuur. 

Enige afwisseling wordt bereikt door de bouw van vrijstaande of dubbele 

woningen, door gebouwde voorzieningen (zoals scholen) en de aanleg van 

groen- en speelvoorzieningen. Buurtschappen uit de jaren ’80 kenmerken zich 

door een meer afwisselend stratenpatroon waaraan de bebouwing is 

geordend. Daardoor ontstaat enige variatie. Daarnaast geldt dat in deze 

periode de architectuur zoals bepaald door massaopbouw, goothoogte, 

nokhoogte, gevelindelingen en materiaalgebruik in verscheidenheid 

toeneemt. De ontwikkelingen in de jaren ’90 brengen weer een iets 

gestructureerder stratenpatroon en een daarmee samenhangende 

bebouwing. Opvallend is de toename in vrijstaande woningen en een meer 

individuele architectuur. Het plangebied bevindt zich tussen de na-oorlogse 

en meest recente uitbreidingen van Schagerbrug.  
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Karakter bebouwing Schagerbrug 

& omgeving van plangebied 
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Omgevingskarakteristieken 
Wanneer wordt gekeken naar het ontstaan, de ligging en de identiteit van 

Schagerbrug zijn er een aantal aspecten die opvallen. Schagerbrug ligt in een 

polder met een herkenbaar rationeel en daar op afgestemd historisch 

bebouwingspatroon. De bebouwingsstructuren volgen de historische 

ontsluitingen binnen het polderpatroon. De belangrijkste bebouwings-

concentraties zijn min of meer organisch gerealiseerd nabij de kruispunten in 

dit patroon. Grootschaliger uitbreidingen zijn aansluitend op deze 

verdichtingen in de aansluitende kwadranten ontstaan. Doordat 

Schagerbrug successievelijk is uitgebreid met bebouwing in deze kwadranten 

is er een contrast met de oudere bebouwing aan het poldergrid, waardoor 

de tijdslagen herkenbaar zijn en de overgang naar het buitengebied 

beleefbaar is. 

Het bebouwingsbeeld in de kwadranten heeft een afnemende dynamiek en 

lossere organisatie richting het landschap. Het heeft een planmatige en 

samenhangende uitstraling door haar repeterende kenmerken, beperkt 

kleurspectrum en georganiseerde samenstelling. De woonbuurt ten noorden 

van het plangebied heeft metselwerk in lichtere aardtinten, de aansluitende 

woonbuurt ten zuiden van het plangebied warmere en donkere kleur 

metselwerk met meer expressie in het gevelbeeld. De bebouwing is nuchter, 

bescheiden in een menselijke maat, heeft een regionale of traditionele (huis-

met-kap =archetypische) vorm, de architectuur is tijdloos traditioneel en/of 

eigentijds. De openbare ruimte is bescheiden, naar de buitenranden 

toenemend groen profiel en ruimere context. Dit geheel bepaald de identiteit 

van Schagerbrug.  

 

Identiteit  
De historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, samen met de 

gebiedsspecifieke kenmerken en typerende bouwstenen van Schagerbrug: 

= Kruispunt met Groote Sloot, lintbebouwing.  

= Historische bebouwing in het lint, herkenningspunten, buitenplaatsen.  

= Uitbreidingen in de kwadranten, seriematige bebouwing.  

= Overwegend kleinschalige bebouwing, rijwoningen in sterke samenhang. 

= Ligging op route naar kust vanuit Schagen.  

= Nabijheid Westfriese Omringdijk en Kanaal Stolpen-Medemblik. 

= Openheid omliggend polderlandschap, waterberging aan zuidzijde.  

 

 

Karakteristieken planlocatie 

Het woongebied is door een groenblauwe zone in twee delen opgedeeld. In 

het noordelijke deel van het plangebied worden clusters met compactere 

bebouwingsvormen gesitueerd. De woningen en inrichtingselementen daar, 

zoals een haag, muur en/of poort, omsluiten een groen binnengebiedje 

(hofje) dat in verbinding staat met de groenblauwe as. De rijenwoningen zijn 

met een voorgevel op de groenblauwe as georiënteerd en staan direct in 

deze ruimte. Een meeontworpen (lage) erfafscheiding vormt een duidelijke 

scheiding tussen privé en openbaar. Het zuidelijke deel is ingevuld met 

rijenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. De twee-onder-een-

kapwoningen zijn aan de zuidrand van het gebied gesitueerd en vormen een 

losse bebouwingsrand tegen de beplantingssingel. Een meeontworpen (lage) 

erfafscheiding en/of afbakening door inrichtingselementen vormt een 

duidelijke scheiding tussen privé en openbaar. De rijenwoningen zijn op de 

groenblauwe as, de P. Ottstraat en/of de beplantingssingel georiënteerd. 

Zuidelijk deel 

Noordelijk deel 

Kenmerken waarmee plangebied  

onderdeel van woonbuurten vormt: 

- Samenhang in kapvormen, 

materialisatie en kleurstelling 

- Voorgevels evenwijdig aan en 

gebouwen georiënteerd op de weg 

- Relatief kleine voortuinen 

Kenmerken waarmee plangebied  

onderdeel van de dorpsrand vormt: 

- Wegbegeleidende beplanting en 

bouwmassa’s 

- Geschakelde woningen met kortere 

gevellengtes 

- Gevels evenwijdig aan en 

gebouwen georiënteerd op de weg 

- Samenhang in kapvorm, 

materialisatie en kleurstelling 

bebouwing 
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Diversiteit in beplanting 

    Natuurlijk spelen       Groenvoorziening voor meerdere doeleinden geschikt (bv kunst)  

     Wonen aan water en groen De inrichting is bestand tegen wateroverlast, hittestress, en langdurige droogte 



Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

 Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

11 

Openbare ruimte  
De openbare ruimte krijgt een dorps karakter, wat wil zeggen dat deze wordt 

gekenmerkt door een kleinschalige opzet (d.w.z. kleinere groenvoorzieningen 

en smalle structuren door de buurt en niet één groot park), een goede 

kwaliteit en samenhang in de inrichting. Er wordt zoveel mogelijk gewoond 

aan de groene/openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte 

draagt bij een aangenaam woon- en leefklimaat en de omgeving zet 

bewoners aan tot gezond gedrag.  

 

In het stedenbouwkundig plan wordt naast een grotendeels te behouden 

omzooming voorzien in een fors groenblauw element door een centrale 

waterloop vanuit het plangebied naar omliggende waterelementen met 

groene oevers. Deze gebieden worden gekenmerkt door een grote mate van 

diversiteit in ecologisch beheerd sortiment aan beplanting. Hiermee wordt 

zowel een aantrekkelijk als duurzaam groen beeld nagestreefd.  

 

De inrichting van de openbare ruimte van de nieuwe woonwijk is bestand 

tegen wateroverlast, hittestress, en langdurige droogte. Door het centrale 

groenblauwe element en beplanting wordt hierin voorzien. Door de 

waterelementen, de nieuwe en verbrede waterstructuren, wordt voorzien in 

voldoende waterberging en tegelijkertijd water langer vastgehouden. 

Hemelwater wordt afgekoppeld en via de straten of bermen afgevoerd naar 

de waterlopen. Straten wateren direct af op waterlopen waar mogelijk.  

 

De bestrating in het plan wordt beperkt tot een functioneel minimum, mede 

vanuit de aspecten water en duurzaamheid. Bij de keuze van de 

bestratingsmaterialen wordt rekening gehouden met een dorpse en veilige 

uitstraling. 

 

Parkeren 
Bij twee-onder-één-kapwoningen wordt voorzien in twee parkeerplaatsen op 

eigen erf. Deze moeten te allen tijde gehandhaafd worden. De plaatsing van 

een garage en/of carport mag geen vermindering van dit aantal 

parkeerplaatsen betekenen.  

 

Voor bezoekersparkeren en voor bewoners van rijenwoningen en bijzondere 

woontypologieën wordt voorzien in geclusterde parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte in de directe nabijheid van de woning. De geclusterde 

parkeervoorzieningen worden ingepast met waterdoorlatende materialisatie 

en/of opgaande beplanting. Hemelwater wordt op deze terreinen zoveel 

mogelijk zichtbaar afgevoerd met greppels en goten naar waterlopen. 

 

Speelvoorzieningen 
In de nieuwe woonbuurt worden minimaal op twee plekken 

speelvoorzieningen uitgebreid en/of ingepast nabij de kleinere 

wooneenheden. Uitgangspunt is natuurlijk spelen en dat de 

groenvoorzieningen voor meer doeleinden kunnen worden gebruikt. 
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raamopeningen zijn 

samenhangend in 

het geheel 

aanbouwen zijn 

ondergeschikt, de 

hoofdvorm van het 

gebouw blijft 

duidelijk herkenbaar  

erkers, dakkapellen 

vormen een zelfstandig 

herkenbaar onderdeel 

grote vlakken 

bestaan uit kleine 

elementen of 

hebben een 

duidelijke textuur 

Zuid: metselwerk in 

spectrum steenrood-

bruin, eventueel 

donker gemêleerd 

kleuren zijn gedekt 

en dorps met frisse 

accenten 

architectuur is dorps: 

nuchter en tijdloos, 

eventuele moderne 

interpretatie van 

streekeigen 

architectuur 

horizontale scheiding 

tussen onderbouw en 

kap wordt benadrukt 

door (reguliere) 

dakgoot 

daken voorzien van 

pannen, contrast met 

onderbouw door 

gevelpannen, 

boeiboord of lijstwerk 

gebouwen zijn met 

de voorgevel 

georiënteerd op de 

straat 

Noord: metselwerk 

spectrum zalmroze- 

zandbruin, eventueel 

licht gemêleerd 

Technische installaties 

zijn mee-ontworpen 
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Beeldkwaliteitseisen 
Dit beeldkwaliteitplan geeft met het stedenbouwkundig plan als basis, in woord en beeld voor verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het 

architectonisch ontwerp van de woningen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij het beoogde ‘Dorps bouwen’ is een tijdloos ontwerp met eigentijdse 

interpretatie van lokale kenmerken uit de woonbuurten vertrekpunt en niet de bedoeling om (historische) bouwstijlen van het lint te kopiëren. Architecten worden 

uitgedaagd op basis van de bestaande karakteristieke bebouwing ontwerpen te maken die vanuit de huidige tijd passen in het straat- en bebouwingsbeeld.  

Beoogd bebouwingsbeeld 
De architectuur van de gebouwen is in algemene zin dorps. Gevarieerd, nuchter, tijdloos, passend bij de stijl van lokale woonbuurten, met een moderne twist voor 

ondergeschikte delen. Het bebouwingsbeeld wordt zodoende ook architectonisch aansluitend op de twee bestaande clusters met woningen en het sportcomplex 

aan de P. Ottstraat vormgeven waarmee er samenhang in het straat- en bebouwingsbeeld ontstaat. De kleurtonen in de buurten is onderscheidend, een lichter 

en een donkerder steenrood/bruin spectrum. Om de vormgeving goed aan te laten sluiten worden de volgende uitgangspunten voor het beoordelen gehanteerd. 

 

Ligging 

• per kavel is er één (geschakelde) hoofdmassa 

• de voorgevels liggen parallel aan de straat 

• de gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de straat 

• bij seriematige bebouwing is de voorgevelrooilijn samenhangend 

• bij individuele/paarsgewijze bebouwing is de onderlinge positie vrijer       

• Seriematige bebouw is de richting van de bebouwing op elkaar afgestemd, 

met eenzelfde of vergelijkbare gevel- en kapopbouw 

• Individuele bebouwing kan onderling variëren (bv vergelijkbare massa-

opbouw maar verschillende kaprichting of andersom) 

• nokrichtingen van woonhuizen zijn overwegend parallel aan de groensingel 

en/of straat, met uitzondering van blokken aan een  hofje of de groene as 

• bijgebouwen liggen op de achtergrond 

 

Massa 

• gebouwen zijn zelfstandig en woningen daarin als onderdeel van een 

geheel herkenbaar 

• hoofdgebouwen hebben een onderbouw van 1 of 2 lagen met een 

zadeldak, eventueel in samengestelde kapvormen (per cluster in 

overwegende samenhang).  

• kopgevels aan doorgaande wegen zijn aantrekkelijk door verbijzonderingen 

in de opmaak en/of voorzien van gevelopeningen 

• de hoofdmassa is eenvoudig, eventuele massaverbijzonderingen bevinden 

zich op de hoek(en) 

• aanbouwen, zoals erkers, dakkapellen vormen een zelfstandig herkenbaar 

onderdeel, maar voegen zich in de architectonische taal en zijn afgestemd 

op de specifieke individuele massa-opbouw  

• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw

 

Detaillering 

• detaillering is overwegend sober maar wel duidelijk (eenvoudige vormen 

maar met goede verhoudingen)  

• bij seriematige woningen is herhaling van belang. Dit betreft zowel de 

gevelritmiek als het gebruik van materialen.  

• bij individuele/paarsgewijze bebouwing is de vormgeving en materialisering 

in onderlinge samenhang afgestemd  

• de horizontale scheiding tussen onderbouw en kap wordt benadrukt door 

(reguliere) dakgoot 

• raamopeningen zijn in samenhang geplaatst 

 

Materiaal en kleur 

• de massa van gebouwen bestaat voornamelijk uit baksteen, hout en glas, 

en/of duurzame alternatieven met gelijkwaardige uitstraling op onderdelen. 

• grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een duidelijke textuur 

bijv. baksteen, houten beschot, dakpannen 

• het metselwerk is licht (spectrum lichtbruin-oker-zalmroze-wit), eventueel 

gemêleerd 

• daken zijn voorzien van pannen en kent een onderscheid met onderbouw 

door gevelpannen, boeiboord of lijstwerk 

• dakkapellen en aanbouwen bij voorkeur realiseren in hetzelfde materiaal als 

de hoofdmassa of in hout 

• kleuren zijn gedekt en dorps met frisse accenten 

• aanbouwen zijn in kleur ondergeschikt of verwant aan de hoofdmassa 

 

Perceelsafscheidingen en installaties 

• erfafscheiding naar de openbare ruimte zijn ingepast 

• eventuele technische installaties worden meegenomen in ontwerp dak 
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Voorbeeld groene erfafscheidingen (hagen) 

   

Voorbeeld Delftse stoep  

  

Voorbeeld mee-ontworpen bebouwde erfafscheiding (Bron: KLEIN Architecten) 

 

 

 

 

 

Openbare ruimte 

• openbare ruimte heeft een groen karakter met functionele 

verharding 

• voorerven zijn duidelijk gemarkeerd in de verharding (delftse stoep), 

met elementen zoals bloembakken en/of een lage erfafscheiding 

• binnen het straatbeeld zijn meerdere bomen waarneembaar 

• de beplanting is streekeigen, met bomen in lagere ordes en heesters 

tussen langs woningen en infra, vruchtdragende in een plantsoen 

• voor eventuele woonvormcollectieven is in de vorm van collectief 

parkeren in een (groenere) setting nabij de parkeerruimte aan de P. 

Ottstraat ruimte voorgesteld 

• bij rijwoningen wordt aan de openbare weg een- en tweezijdig in de 

vorm van haaks- en/of langsparkeren gerealiseerd,  

• bij tweekappers worden twee parkeerplaatsen op eigen erf voor de 

voorgevel of op het zijerf ingepast 
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UITBREIDINGSPLAN DIJKZICHT SCHAGERBRUG 

BEELDKWALITEITSPLAN  

 

 

 

 

 

  



Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

 Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

2 

  

Noord-Hollands Dagblad| Regiokatern/ Schager Courant | 27 januari 

2021 



Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

 Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

3 

 

 

 

Inhoudsopgave 
Aanleiding ................................................................................... 5 
Ruimtelijke kwaliteit ..................................................................... 5 
Leeswijzer ..................................................................................... 5 
Ontstaans – en bebouwingsgeschiedenis ................................ 7 
Omgevingskarakteristieken ........................................................ 9 
Karakteristieken planlocatie ....................................................... 9 
Parkeren ..................................................................................... 11 
Speelvoorzieningen ................................................................... 11 
Beeldkwaliteitseisen .................................................................. 13 
Beoogd bebouwingsbeeld ...................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beeldkwaliteitsplan DIJKZICHT SCHAGERBRUG 



Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

 Beeldkwaliteitsplan Dijkzicht Schagerbrug CONCEPT 

4 

 

  

▪ Doel van het project Dijkzicht Schagerbrug: 

- Voorzien in meer betaalbare woningen in Schagerbrug met bijbehorende 

openbare ruimte, voorzien van voldoende groen en parkeergelegenheid. 

- Invulling van de locatie met betaalbare woningen die passen bij de omgeving. 

 

Topografische kaart  

Omgeving plangebied in gemeente 

Luchtfoto 

Plangebied in Schagerbrug 

Luchtfoto 

Plangebied B-Veld 
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Aanleiding 
In Schagerbrug bestaat een grote behoefte aan nieuwe woningen. Vooral 

aan starterswoningen bestaat een grote behoefte. Met de invulling van het B-

veld wordt hierin invulling gegeven. Het voorliggend beeldkwaliteitsplan is een 

uitwerking naar uitgangspunten voor vormgevingskarakteristieken van de 

beoogde bebouwing. 

 

In februari 2019 heeft het college aan de gemeenteraad beloofd te 

onderzoeken of de locatie van het vroegere B-veld van de voetbalvereniging 

in Schagerbrug geschikt is als locatie voor betaalbare woningbouw. Deze 

belofte is ook gedaan op verzoek van de dorpsraad Schagerbrug. Het 

voormalige voetbalveld van Vesdo was volgens hen hiervoor een mogelijke 

locatie. Dit terrein is eigendom van de gemeente en heeft een omvang van 

ongeveer 1,95 hectare. Het B-veld had zijn gebruikswaarde verloren en is dus 

beschikbaar voor woningbouw. Op 1 oktober 2019 en op 2 september 2020 

zijn inloopbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn ideeën 

opgehaald en zijn mogelijke modellen gepresenteerd. De opbrengst van 

deze bijeenkomsten zijn verwerkt naar een stedenbouwkundig plan. Het plan 

biedt ruimte voor de realisatie van circa 45 woningen. Met daarbij behorende 

voorzieningen, zoals parkeren, spelen, groen en water. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft dit plan in januari 2021 vastgesteld. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 
Vanwege maatschappelijk en politiek veranderde wensen over het 

welstandsbeleid heeft de gemeente Schagen de ‘Reisgids voor Ruimtelijke 

Kwaliteit’ opgesteld. Hierin wordt het beeldkwaliteitsplan als belangrijk 

instrument geïntroduceerd om nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zorgvuldig 

af te wegen ten opzichte van bestaande kwaliteiten van een gebied en deze 

daarin zo goed mogelijk in te passen. Voorliggend beeldkwaliteitsplan is 

opgesteld met als doel om de samenhang en kwaliteit binnen een 

ontwikkeling op het B-Veld te verzekeren, deze op lange termijn aan te laten 

sluiten op de ruimtelijke structuur én het karakter van Schagerbrug. Een 

ontwikkeling hoeft daardoor niet letterlijk een kopie te zijn van een (historisch) 

tijdsbeeld om zich in het straat- en bebouwingsbeeld te voegen, het 

vastleggen van de beeldbepalende kenmerken staat een eigentijdse 

interpretatie daarvan toe. Wij zijn daarbij ook van mening dat juist een 

gezamenlijk overleg over de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen bijdraagt 

aan de identiteit van Schagerbrug. Initiatiefnemers worden hierbij 

uitgenodigd om dit beeldkwaliteitsplan zowel als toetsings- als 

inspiratiedocument te gaan gebruiken voor het ontwerpen van woningen. 

Opbouw 

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het 

Stedenbouwkundig plan “Woonuitbreiding B-Veld Schagerbrug”. Voornoemd 

document omvat als onderbouwing op de stedenbouwkundige visie een 

ruimtelijke analyse, toelichting op het ruimtelijk concept aan de hand van een 

aantal themakaartjes en ook de beschrijving van het ontwerp. Gemakshalve 

wordt hiernaar verwezen en dient dit stuk in samenhang gelezen te worden.  

 

In voorliggend document worden de beeldkwaliteitseisen in woord en beeld 

uitgewerkt. Voor de verschillende woningtypen zijn op onderdelen 

uitgangspunten opgesteld voor het ruimtelijk beeld. Dit beeldkwaliteitsplan 

dient in de vervolgfasen als inspiratiedocument voor de initiatiefnemers, 

uitgangspunt voor de ontwerpers van de gebouwen en de openbare ruimte, 

en als toetsingsinstrument voor de commissie ruimtelijke kwaliteit.  

 

Leeswijzer 
Het stedenbouwkundig plan en dit beeldkwaliteitsplan dienen als leidraad bij 

de ontwikkeling van de gehele nieuwbouw. Bij mogelijke varianten in 

collectief ontwerp is het de ambitie om iedere ontwikkeling te laten bijdragen 

aan de kwaliteit van het geheel. Gelet op de beoogde zelfontwikkeling en 

bijbehorende looptijd van de plannen zal bij de start van ieder deelplan nader 

bekeken moeten worden op welke wijze binnen deze kaders een gezamenlijk 

plan gerealiseerd wordt. Deze kanttekening geldt naast het programma en 

de spelregels, ook voor de referentiebeelden. 
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1815 

1944 / 1945 Zicht op locatie 
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Ontstaans – en bebouwingsgeschiedenis  
Schagerbrug is vlak na de droogmaking van de Zijpe ontstaan, de kern van 

toen begon bij het kruispunt van Groote Sloot en de Schagerweg. In 1708 

stonden er 39 huizen in het dorp. Schagerbrug is in eerste instantie ontstaan 

als lintdorp langs de Groote Sloot, op het kruispunt met de Schagerweg. In de 

historische kern van Schagerbrug waren diverse buitenplaatsen gelegen 

(restanten van voormalige buitenplaatsen zijn nu nog herkenbaar); het 

voormalige gemeentehuis is gelegen op de locatie van het vroegere 

buitenverblijf Brugwijk. De Koepel is een markant oriëntatiepunt en sociale 

trekpleister op de hoek van de Schagerweg en de Groote Sloot. De 

hervormde kerk (Schagerweg 40, uit 1843) is een provinciaal monument, als 

authentiek voorbeeld van een kerkgebouw in Waterstaatstijl.  

Na de oorlog heeft het dorp zich in de vorm van buurtjes, in zuidelijke richting, 

aan weerszijden van de Schagerweg uitgebreid. Begonnen is met 

middenwoningen in de zgn. Burgemeestersbuurt. In de jaren ’70 van de vorige 

eeuw is het dorp uitgebreid met woningen aan de Schagerweg en aan de 

buitenkant met vrijstaande en geschakelde woningen. Vervolgens is in de 

jaren ’90 de Botenbuurt neergezet met vrijstaande en 2 onder 1 kapwoningen. 

Recent is het Hoenderpark gebouwd met 2 onder 1 kapwoningen en 

vrijstaande woningen binnen een gestructureerd ingerichte openbare ruimte. 

Het Hoenderpark omvat ca. 100 woningen en is in twee fasen ontwikkeld. Als 

laatste zijn een aantal vrije kavels vanuit een ruimte-voor-ruimte ontwikkeling 

aan de zuidzijde van het sportpark bebouwd.  

Ten westen van de Groote Sloot en Schagerweg is een bedrijventerrein 

gerealiseerd (Trambaan). Het terrein omvat twee straten, Nijverheidsweg en 

de Handelsweg. Het terrein is geschikt voor kleinschalige bedrijvigheid. De 

bedrijfsbebouwing heeft een rand met representatieve ruimten en groen aan 

de Schagerweg. Woningen naast bedrijfspanden zijn toegestaan om de 

kwaliteit van de westelijke entree van het dorp via de Schagerweg te kunnen 

waarborgen.  

Schagerbrug heeft door middel van water langs de Schagerweg en het 

Kanaal Stolpen-Schagen een relatie met de Stolpen. Het oorspronkelijke 

doorgaande karakter van de Schagerweg is in dit gebied verloren gegaan. 

Schagerbrug heeft via de Schagerweg en via de provinciale weg een directe 

relatie met Schagen. Aan de oostzijde ligt het dorp dicht tegen de de 

Westfriese omringdijk aan. 

Bebouwingskarakteristiek woongebieden 

Schagerbrug kent een aantal duidelijk te onderscheiden woongebieden. Dit 

onderscheid is mogelijk vanwege ligging, samenhang en kenmerken van 

deze buurten. De uitbreidingen uit de jaren ’60 en ’70 worden gekenmerkt 

door overwegend rechte straten waaraan rijtjeswoningen het meest 

voorkomende type is. De woningen zijn van een eenvoudige architectuur. 

Enige afwisseling wordt bereikt door de bouw van vrijstaande of dubbele 

woningen, door gebouwde voorzieningen (zoals scholen) en de aanleg van 

groen- en speelvoorzieningen. Buurtschappen uit de jaren ’80 kenmerken zich 

door een meer afwisselend stratenpatroon waaraan de bebouwing is 

geordend. Daardoor ontstaat enige variatie. Daarnaast geldt dat in deze 

periode de architectuur zoals bepaald door massaopbouw, goothoogte, 

nokhoogte, gevelindelingen en materiaalgebruik in verscheidenheid 

toeneemt. De ontwikkelingen in de jaren ’90 brengen weer een iets 

gestructureerder stratenpatroon en een daarmee samenhangende 

bebouwing. Opvallend is de toename in vrijstaande woningen en een meer 

individuele architectuur. Het plangebied bevindt zich tussen de na-oorlogse 

en meest recente uitbreidingen van Schagerbrug.  
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Karakter bebouwing Schagerbrug 

& omgeving van plangebied 
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Omgevingskarakteristieken 
Wanneer wordt gekeken naar het ontstaan, de ligging en de identiteit van 

Schagerbrug zijn er een aantal aspecten die opvallen. Schagerbrug ligt in een 

polder met een herkenbaar rationeel en daar op afgestemd historisch 

bebouwingspatroon. De bebouwingsstructuren volgen de historische 

ontsluitingen binnen het polderpatroon. De belangrijkste bebouwings-

concentraties zijn min of meer organisch gerealiseerd nabij de kruispunten in 

dit patroon. Grootschaliger uitbreidingen zijn aansluitend op deze 

verdichtingen in de aansluitende kwadranten ontstaan. Doordat 

Schagerbrug successievelijk is uitgebreid met bebouwing in deze kwadranten 

is er een contrast met de oudere bebouwing aan het poldergrid, waardoor 

de tijdslagen herkenbaar zijn en de overgang naar het buitengebied 

beleefbaar is. 

Het bebouwingsbeeld in de kwadranten heeft een afnemende dynamiek en 

lossere organisatie richting het landschap. Het heeft een planmatige en 

samenhangende uitstraling door haar repeterende kenmerken, beperkt 

kleurspectrum en georganiseerde samenstelling. De bebouwing is nuchter, 

bescheiden in een menselijke maat, heeft een regionale of traditionele (huis-

met-kap =archetypische) vorm, de architectuur is tijdloos traditioneel en/of 

eigentijds. De openbare ruimte is bescheiden, naar de buitenranden 

toenemend groen profiel en ruimere context. Dit geheel bepaald de identiteit 

van Schagerbrug.  

 

Identiteit  
De historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, samen met de 

gebiedsspecifieke kenmerken en typerende bouwstenen van Schagerbrug: 

= Kruispunt met Groote Sloot, lintbebouwing.  

= Historische bebouwing in het lint, herkenningspunten, buitenplaatsen.  

= Uitbreidingen in de kwadranten, seriematige bebouwing.  

= Overwegend kleinschalige bebouwing, rijwoningen in sterke samenhang. 

= Ligging op route naar kust vanuit Schagen.  

= Nabijheid Westfriese Omringdijk en Kanaal Stolpen-Medemblik. 

= Openheid omliggend polderlandschap, waterberging aan zuidzijde.  

 

Karakteristieken planlocatie 

Het woongebied is door een groenblauwe zone in twee delen opgedeeld. In 

het noordelijke deel van het plangebied zijn rijenwoningen en/of rug-aan-rug-

woningen gesitueerd. De rug-aan-rug-woningen zijn aan de noordzijde met 

elkaar verbonden met een muur met een poort. Deze woningen omsluiten 

een groen binnengebiedje (hofje) dat in verbinding staat met de 

groenblauwe as. De rijenwoningen zijn met een voorgevel op de 

groenblauwe as georiënteerd en staan direct in deze ruimte. Een 

meeontworpen (lage) tuinmuur vormt een duidelijke scheiding tussen privé en 

openbaar. Het zuidelijke deel is ingevuld met rijenwoningen en twee-onder-

een-kapwoningen. De twee-onder-een-kapwoningen zijn aan de zuidrand 

van het gebied gesitueerd en vormen een losse bebouwingsrand tegen de 

beplantingssingel. De rijenwoningen zijn op de groenblauwe as, de P. 

Ottstraat en/of de beplantingssingel georiënteerd. 

 

Zuidelijk deel 

Noordelijk deel 

Onderdeel van woonbuurt 

- Samenhang in kapvormen, materialisatie en kleurstelling 

- Voorgevels evenwijdig aan en gebouwen georiënteerd op de weg 

- Relatief kleine voortuinen 

Onderdeel van de dorpsrand 

- Wegbegeleidende beplanting en bouwmassa’s 

- Geschakelde woningen met kortere gevellengtes 

- Gevels evenwijdig aan en gebouwen georiënteerd op de weg 

- Samenhang in kapvorm, materialisatie en kleurstelling bebouwing 
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Diversiteit in beplanting 

Wonen aan water en groen 

Wonen aan water en groen De inrichting is bestand tegen wateroverlast, hittestress, en langdurige droogte 
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Openbare ruimte  
De openbare ruimte krijgt een dorps karakter, wat wil zeggen dat deze wordt 

gekenmerkt door een kleinschalige opzet (d.w.z. kleinere groenvoorzieningen 

en smalle structuren door de buurt en niet één groot park), een goede 

kwaliteit en samenhang in de inrichting. Er wordt zoveel mogelijk gewoond 

aan de groene/openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte 

draagt bij een aangenaam woon- en leefklimaat en de omgeving zet 

bewoners aan tot gezond gedrag.  

 

In het stedenbouwkundig plan wordt naast een grotendeels te behouden 

omzooming voorzien in een fors groenblauw element door een centrale 

waterloop vanuit het plangebied naar omliggende waterelementen met 

groene oevers. Deze gebieden worden gekenmerkt door een grote mate van 

diversiteit in ecologisch beheerd sortiment aan beplanting. Hiermee wordt 

zowel een aantrekkelijk als duurzaam groen beeld nagestreefd.  

 

De inrichting van de openbare ruimte van de nieuwe woonwijk is bestand 

tegen wateroverlast, hittestress, en langdurige droogte. Door het centrale 

groenblauwe element en beplanting wordt hierin voorzien. Door de 

waterelementen, de nieuwe en verbrede waterstructuren, wordt voorzien in 

voldoende waterberging en tegelijkertijd water langer vastgehouden. 

Hemelwater wordt afgekoppeld en via de straten of bermen afgevoerd naar 

de waterlopen. Straten wateren direct af op waterlopen waar mogelijk.  

 

De bestrating in het plan wordt beperkt tot een functioneel minimum, mede 

vanuit de aspecten water en duurzaamheid. Bij de keuze van de 

bestratingsmaterialen wordt rekening gehouden met een dorpse en veilige 

uitstraling. 

 

Parkeren 
Bij twee-onder-één-kapwoningen wordt voorzien in twee parkeerplaatsen op 

eigen erf. Deze moeten te allen tijde gehandhaafd worden. De plaatsing van 

een garage en/of carport mag geen vermindering van dit aantal 

parkeerplaatsen betekenen.  

 

Voor bezoekersparkeren en voor bewoners van rijenwoningen en bijzondere 

woontypologieën wordt voorzien in geclusterde parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte in de directe nabijheid van de woning. De geclusterde 

parkeervoorzieningen worden ingepast met waterdoorlatende materialisatie 

en/of opgaande beplanting. Hemelwater wordt op deze terreinen zoveel 

mogelijk zichtbaar afgevoerd met greppels en goten naar waterlopen. 

 

Speelvoorzieningen 
In de nieuwe woonbuurt worden minimaal op twee plekken 

speelvoorzieningen uitgebreid en/of ingepast nabij de kleinere 

wooneenheden. Uitgangspunt is natuurlijk spelen en dat de 

groenvoorzieningen voor meer doeleinden kunnen worden gebruikt. 
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raamopeningen zijn 

samenhangend in 

het geheel 

aanbouwen zijn 

ondergeschikt, de 

hoofdvorm van het 

gebouw blijft 

duidelijk herkenbaar  

erkers, dakkapellen 

vormen een zelfstandig 

herkenbaar onderdeel 

grote vlakken 

bestaan uit kleine 

elementen of 

hebben een 

duidelijke textuur 

Zuid: metselwerk in 

spectrum steenrood-

bruin, eventueel 

donker gemêleerd 

kleuren zijn gedekt 

en dorps met frisse 

accenten 

architectuur is dorps: 

nuchter en tijdloos, 

eventuele moderne 

interpretatie van 

streekeigen 

architectuur 

horizontale scheiding 

tussen onderbouw en 

kap wordt benadrukt 

daken voorzien van 

pannen en lijstwerk 

gebouwen zijn met 

de voorgevel 

georiënteerd op de 

straat 

Noord: metselwerk 

spectrum zandbruin- 

zalmroze), eventueel 

licht gemêleerd 

Technische installaties 

zijn geïntegreerd mee-

ontworpen 
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Beeldkwaliteitseisen 
Dit beeldkwaliteitplan geeft met het stedenbouwkundig plan als basis, in woord en beeld voor verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het 

architectonisch ontwerp van de woningen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij het beoogde ‘Dorps bouwen’ is het niet de bedoeling om bouwstijlen 

in het bestaande dorp te kopiëren, een tijdloos ontwerp met eigentijdse interpretatie van lokale kenmerken is mogelijk. Architecten worden uitgedaagd op basis 

van de bestaande karakteristieke bebouwing ontwerpen te maken die vanuit de huidige tijd passen in het straat- en bebouwingsbeeld.  

Beoogd bebouwingsbeeld 
De architectuur van de gebouwen is in algemene zin dorps. Gevarieerd, nuchter, tijdloos, in de lokale dorpse en landschappelijke stijl, met een moderne twist voor 

ondergeschikte delen. Het bebouwingsbeeld wordt zodoende ook architectonisch aansluitend op de twee bestaande clusters met woningen en het sportcomplex 

aan de P. Ottstraat vormgeven waarmee er samenhang in het straat- en bebouwingsbeeld ontstaat. De kleurtoon in deze buurten is binnen een 

lichtbruin/steenrood/bruin spectrum. Om de vormgeving goed aan te laten sluiten worden de volgende uitgangspunten voor het beoordelen gehanteerd. 

 

 

Ligging 

• per kavel is er één (geschakelde) hoofdmassa 

• de voorgevels liggen parallel aan de straat 

• de gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de straat 

• bij seriematige bebouwing is de voorgevelrooilijn samenhangend 

• bij individuele/paarsgewijze bebouwing is de onderlinge positie vrijer       

• Seriematige bebouw is de richting van de bebouwing op elkaar afgestemd, 

met eenzelfde of vergelijkbare gevel- en kapopbouw 

• Individuele bebouwing kan onderling variëren (bv vergelijkbare massa-

opbouw maar verschillende kaprichting of andersom) 

• nokrichtingen van woonhuizen zijn overwegend parallel aan de straat 

• bijgebouwen liggen op de achtergrond 

 

Massa 

• gebouwen zijn zelfstandig en woningen daarin als onderdeel van een 

geheel herkenbaar 

• hoofdgebouwen hebben een onderbouw van 1 of 2 lagen met een 

zadeldak, eventueel in samengestelde kapvormen (per cluster in 

overwegende samenhang)  

• de hoofdmassa is eenvoudig, eventuele massaverbijzonderingen bevinden 

zich op de hoek(en) 

• aanbouwen, zoals erkers, dakkapellen vormen een zelfstandig herkenbaar 

onderdeel, maar voegen zich in de architectonische taal en zijn afgestemd 

op de specifieke individuele massa-opbouw  

• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw

 

Detaillering 

• detaillering is overwegend sober maar wel duidelijk (eenvoudige vormen 

maar met goede verhoudingen)  

• bij seriematige woningen is herhaling van belang. Dit betreft zowel de 

gevelritmiek als het gebruik van materialen.  

• bij individuele/paarsgewijze bebouwing is de vormgeving en materialisering 

in onderlinge samenhang afgestemd  

• de horizontale scheiding tussen onderbouw en kap wordt benadrukt 

• raamopeningen zijn in samenhang geplaatst 

 

Materiaal en kleur 

• de massa van gebouwen bestaat voornamelijk uit baksteen, hout en glas 

• grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een duidelijke textuur 

bijv. baksteen, houten beschot, dakpannen 

• het metselwerk is licht (spectrum lichtbruin-oker-zalmroze-wit), eventueel 

gemêleerd 

• daken zijn voorzien van pannen en lijstwerk 

• dakkapellen en aanbouwen bij voorkeur realiseren in hetzelfde materiaal als 

de hoofdmassa of in hout 

• kleuren zijn gedekt en dorps met frisse accenten 

• aanbouwen zijn in kleur ondergeschikt of verwant aan de hoofdmassa 

 

Perceelsafscheidingen en installaties 

• erfafscheiding naar de openbare ruimte zijn mee-ontworpen 

• benodigde technische installaties worden geïntegreerd in het gebouw 
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Voorbeeld groene erfafscheidingen (hagen) 

   

Voorbeeld Delftse stoep  

  

Voorbeeld mee-ontworpen bebouwde erfafscheiding (Bron: KLEIN Architecten) 

 

 

Openbare ruimte 

• openbare ruimte heeft een groen karakter met minimale verharding, 

ook erfbeplanting en hagen begeleiden de aanliggende weg 

• de beplanting is streekeigen, met bomen in lagere ordes en heesters 

tussen langs woningen en infra, vruchtdragende in een plantsoen 

• binnen het straatbeeld zijn meerdere bomen waarneembaar 

• langsparkeren is eenzijdig aan de openbare weg,  

• bij tweekappers worden twee parkeerplaatsen op eigen erf voor de 

voorgevel of op het zijerf ingepast 

• collectief parkeren bevindt zich in een (groenere) setting en is  nabij 

de parkeervoorziening aan de P. Ottstraat. 
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2. Locatie van het project 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn, moet in
aanmerking worden genomen, en met name:
a: het bestaande en goedgekeurde landgebruik;
b: de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen 
(met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het gebied en de ondergrond ervan;
c: het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen 
gebieden:
1: wetlands, oeverformaties, riviermondingen;
2: kustgebieden en het mariene milieu;
3: berg- en bosgebieden;
4: natuurreservaten en -parken;
5: gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; Natura 
2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG;
6: gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastgesteld en relevant voor het 
project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als niet-nagekomen;
7: gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
8: landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Het plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied in Schagerbrug. Het wordt aan meerdere kanten 
omringd door weilanden. Aan de noordkant ligt een sportcomplex. De ontsluiting van het gebied vindt plaats via 
de P.Ottstraat,

Het plangebied is een voormalig voetbalveld. Op dit moment wordt het niet als zodanig gebruikt. Een deel van 

Het project is niet gelegen in de nabijheid van natura-2000 gebieden. Het project heeft dan ook geen invloed op 
deze gebieden. Dit blijkt uit de onderbouwing geleverd bij het bestemmingsplan, waarvoor ook een Aerius-
berekening is gedaan.

Uit de uitgevoerde ecologische inventarisatie (zie hiervoor, paragraaf 4.5) is gebleken dat het project ook niet op 
een andere manier een negatieve invloed heeft op de relevante natuurwaarden.

Het plangebied ligt niet in de buurt van een van de andere onder 2c genoemde gebieden.



3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de hierboven
uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, met inachtneming van:
a: de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang 
van de bevolking die getroffen kan worden);
b: de aard van het effect;
c: het grensoverschrijdend karakter van het effect;
d: de intensiteit en de complexiteit van het effect;
e: de waarschijnlijkheid van het effect;
f: de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
g: de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
h: de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Het betreft hier een kleinschalig project binnen bestaand stedelijk gebied. Het project heeft slechts een heel 
beperkt effect, en dan nog alleen op de directe omgeving. Bewoners in de omgeving ondervinden van de 
ontwikkeling geen hinder van enige betekenis. Het project brengt een toename van het verkeer met zich mee, 
maar dit is zeer beperkt. Het project is onomkeerbaar, maar niet van negatieve invloed op milieuwaarden. Er is 
geen sprake van cumulatie van effecten met effecten van andere projecten.

Besluit
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen 
heeft voor het milieu. Wij hebben daarom op grond van artikel 7.19, eerste lid Wet milieubeheer jo. artikel 
2, vijfde lid tweede volzin en onder b Besluit m.e.r. besloten dat er geen milieueffectrapport nodig is.

Schagen, 16 december  2021

Het college van burgemeesters en wethouders van Schagen 
Namens deze

mr. J. de Lange
Beleidsmedewerker RO
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Document Archeologische Quickscan 

Plangebied Zoeklocatie woningbouw P. Ottstraat, Schagerbrug, gemeente Schagen 

Adviesnummer 19069 

Opsteller(s) drs. C.M. Soonius (regio archeoloog) & A.S. de Groot (archeoloog) 

Datum 02-04-2019 

 

Advies IVO – Overig (Booronderzoek) 

 

Mogelijke doorstart naar: 

IVO – Overig (Proefsleuvenonderzoek) 

 

(kosten initiatiefnemer) 

 

 

(kosten initiatiefnemer) 

Vervolgtraject Archeologie West-Friesland verzoekt om overleg te plegen zodra de plannen 

concreter zijn (C.M. Soonius, 06-25272867). 

 

Indien in de planning staat om binnen het plangebied een woonwijk te realiseren, 

verzoekt Archeologie West-Friesland de initiatiefnemer een Plan van Aanpak 

(PvA) te laten opstellen door een gecertificeerde archeologische instelling of 

bedrijf. Het Plan van Aanpak dient voor aanvang te worden voorgelegd. 

 

Indien veraard veen in de ondergrond aanwezig is en/of een vegetatiehorizont op 

een dieper niveau, dient een proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd. 

Bewoningsresten op het veen zijn in de regel niet goed op te sporen d.m.v. 

booronderzoek. 

 

Archeologische Quickscan 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: Jos de Lange) is gekeken naar het aspect 

archeologie met betrekking tot de zoeklocatie voor woningbouw aan de P. Ottstraat in Schagerbrug, 

gemeente Schagen. Momenteel zijn hier de voetbalvelden van de voetbalvereniging Vesdo gelegen 

(afb. 1). Het plangebied heeft een omvang van ca. 3.3. ha. De bodemingrepen zijn nog niet bekend. 

 

2. Bestemmingsplan en Beleidskaart archeologie 

Het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich binnen het Bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe1, vastgesteld in 2016, en heeft een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 3 (afb. 2). Dit 

betekent dat bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 0,35 cm –Maaiveld rekening gehouden 

dient te worden met mogelijk aanwezige archeologische waarden. 

                                                 
1 NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03. 
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Het zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich binnen het Bestemmingsplan Dorpen langs de 

Grote Sloot2, vastgesteld op 09-05-2012 en heeft een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 3 

(afb. 2). Dit betekent dat bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 0,35 cm –Maaiveld rekening 

gehouden dient te worden met mogelijk aanwezige archeologische waarden. 

 

De vrijstellingsgrenzen zijn overgenomen van de beleidskaart van de voormalig gemeente Zijpe.3  

Het plangebied ligt in de polder C. Volgens de beleidskaart kan dit deel van de gemeente 

archeologische waarden bevatten, maar de ligging is nog onbekend. Er kunnen zowel resten 

aanwezig zijn van nederzetting en ontginningen uit de prehistorie, Romeinse tijd of (Vroege) 

Middeleeuwen, waarvan de positie van tevoren niet of moeilijk is in te schatten. Nabij het 

plangebied, juist buiten de Westfriese Omringdijk, zijn sporen van bewoning op het veen uit de 

Romeinse tijd aangetroffen tijdens de aanleg van een gassleuf (oranje op afb. 2). 

 

 
Afbeelding 1. Ligging plangebied op een luchtfoto (bron: PDOK). 

                                                 
2 NL.IMRO.0476.BP002H0001-0401. 
3 Alders & Husken 2007. 
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Afbeelding 2. Ligging plangebied op de beleidskaart archeologie. 

 

3. Cultuurhistorische achtergrond 

Het plangebied ligt in de polder C van de Polder Zijpe, ten westen van de Grote Sloot. Bij de eerste 

bedijking van de Zijpe in 1552-1553  zijn op verschillende plaatsen sporen van vroegere bewoning 

aangetroffen. De meeste van deze sporen lagen onder het zand in goede zwarte aarde. De exacte 

locatie van deze vondsten is niet bekend. Na de bedijking begaven de dijken van de polder het 

tweemaal (in 1555 en 1570) en in 1573 werd de polder met opzet geïnundeerd om de opmars van 

de Spanjaarden een halt toe te roepen. 

 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op 17de eeuwse kaarten is binnen het plangebied geen 

bebouwing zichtbaar. Op de kadastrale minuut uit 1823 (afb. 3) is eveneens geen bebouwing 

zichtbaar. Alle percelen waren in die tijd in gebruik als weiland. Het meest zuidelijke perceel binnen 

het plangebied (nr. 745) was in eigendom van de Gereformeerde kerk van Schagen. Het middelste 

perceel (nr. 742) was in bezit van het bestuur van de polder Zijpe en de percelen langs de 

Schagerweg (nr. 738 en 739) waren in bezit van ene Dirk Keesom. 

Op basis van het historisch kaartmateriaal geldt een zeer lage archeologische verwachting voor 

huisplaatsen uit de Nieuwe tijd (dus van na de bedijking). 
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Afbeelding 3. Ligging plangebied op de kadastrale minuutkaart uit 1826. 

 

4. Archeologische en geologische bronnen 

Het plangebied ligt in de kustzone van Noord-Holland. Op de paleogeografische kaart van 2750 voor 

Chr. ligt het plangebied in de getijdenzone (afb. 4).4 Op oeverwallen langs de getijdengeulen was in 

principe bewoning mogelijk in de prehistorie. Vanaf ca. 1500 voor Chr. raakte de omgeving van het 

plangebied bedekt met een veenpakket. Op dit veenpakket was bewoning mogelijk in de IJzertijd of 

Romeinse tijd (situatie rond 500 voor Chr. zie afb. 4.). Het veenpakket is mogelijk voor een deel 

geërodeerd onder invloed van de zee, die na de Romeinse tijd weer vat op het gebied krijgt. De 

overwegend kleiige afzettingen kunnen ook conserverend gewerkt hebben voor het Romeinse 

niveau. 

 

In Archis staan verschillende onderzoeken vermeld (afb. 5) in de omgeving van het plangebied. De 

dichtstbijzijnde is in december 2014 een verkennend booronderzoek uitgevoerd door De Steekproef 

ten behoeve van het Bestemmingsplan P. Ottstraat.5 Tijdens dit veldonderzoek zijn 15 boringen 

gezet. Het archeologisch bedrijf heeft vervolgens de geplande ontwikkeling vrijgegeven, aangezien 

er geen archeologische laag werd aangetroffen in de boringen. In boring 4, 5, 6 en 13 kon een 

veraard veenpakket worden aangetoond op een diepte tussen 60 en 90 cm –Maaiveld. Op dit pakket 

is in principe bewoning mogelijk geweest in de Romeinse tijd.  

De gekozen onderzoeksmethode (verkennend booronderzoek) is niet toereikend om archeologische 

waarden op te sporen. In april 2017 heeft Archeologie West-Friesland samen met de Archeologische 

werkgroep Schagen toch nog meegekeken bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van de 

nieuwbouw. Daarbij konden verveende stroken worden aangewezen die mogelijk uit de IJzertijd 

dateren.  

                                                 
4 Vos & de Vries 2013. 
5 Exaltus 2014: archis-zaaknummer 2466234100. 
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Afbeelding 4.Globale ligging plangebied (zwarte ster)op paleogeografische kaart rond 2750 en 500 voor Chr. 

 

In april 2014 heeft de Archeologische Werkgroep Schagen waarnemingen gedaan bij een te graven 

waterberging (zie afb. 5: archis-zaaknummer 2452367100). Deze waterberging was archeologisch 

gezien vrijgegeven. Naast zeer fraaie profielen met oeverwallen (afb. 6), die in de prehistorie 

bewoond zijn geweest (mondelinge mededeling F. Diederik), werd veel aardewerk gevonden. In 

augustus 2014 heeft de Archeologische Werkgroep Schagen hier een archeologische opgraving 

uitgevoerd6. De vrijwilligers hebben in 14 dagen een werkput van 40 bij 12 meter blootgelegd. 

Hierbij werden gedeelten van twee nederzettingen uit de periode 2de eeuw voor Chr.- 2de eeuw na 

Chr. gevonden. De nederzettingsresten bevonden zich op het veen (zie afb. 4: 500 voor Chr.). Dat 

het terrein aanvankelijk was vrijgegeven komt door de vele middeleeuwse verstoringen 

(veenwinning: fig. 8) en het feit dat booronderzoek in een voormalig veengebied niet de meest 

geschikte methode is om archeologische waarden te lokaliseren. Het is onmogelijk om onderscheid 

te maken tussen natuurlijke lagen (veraard) veen en cultuurlagen. De kans op vondstmateriaal in de 

boor is klein. De grondsporen in de aangrenzende waterberging liggen vrijwel direct onder de 

bouwvoor, deels afgedekt door een dun kleidek (afb.7). Op grotere diepte zijn ook oeverwallen met 

begroeiingshorizonten aanwezig waar mogelijk in de prehistorie bewoning op mogelijk was (zie afb. 

4 en 6). 

 

                                                 
6 Diederik 2015: archis-zaaknummer 2452367100 
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Afbeelding 5.Ligging plangebied (zwarte stippellijn) op onderzoeks- en vondstmeldinglaag uit Archis. 

 
Afbeelding 6. Voorbeeld van twee oeverwallen met kreek in het Laagpakket van Wormer in Schagerbrug  

(foto F. Diederik). 
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Afbeelding 7. Onderzoek in de delen van het veengebied dat niet was weggegraven door de  

middeleeuwers (foto Archeologische Werkgroep Schagen). 

 
Afbeelding 8. Alle lichtgekleurde delen zijn oude veengaten die zijn opgevuld met klei (foto F.Diederik).  



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

 

 
Pagina 8 van 9 

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

 
Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl   |   Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

5. Conclusie  

Het staat mogelijk in de planning een woonwijk te realiseren aan de P. Ottstraat in Schagerbrug. Het 

plangebied heeft een omvang van ca. 3,3 ha en overschrijdt daarmee de vrijstellingsgrenzen uit de 

geldende bestemmingsplannen en de beleidskaart archeologie van de voormalige gemeente Zijpe. 

 

Voor het plangebied geldt op basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving een hoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd-Romeinse tijd. Deze vindplaatsen bevinden zich op het 

veen. Indien dit veen nog aanwezig is in de ondergrond kunnen hier goed geconserveerde 

overblijfselen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd worden aangetroffen. Onder het veen kunnen in de 

top van oeverwallen vegetatiehorizonten aanwezig zijn met een middelhoge verwachting voor 

vindplaatsen uit de prehistorie. Voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen geldt een onbekende 

verwachting. Huisplaatsen uit de Nieuwe tijd (van na de bedijking) worden op basis van historisch 

kaartmateriaal niet verwacht. 

 

6. Advies 

Op basis van de hoge archeologische verwachting is indien op de locatie van het plangebied een 

woonwijk wordt gerealiseerd, een archeologisch onderzoek in het kader van de AMZ-cyclus vereist. 

Het archeologisch onderzoek dient te bestaan uit een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de 

vorm van een verkennend booronderzoek. Als leidraad voor het booronderzoek dient een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd Plan van Aanpak te worden opgesteld. In bovenstaande quickscan is 

voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting geformuleerd. Deze 

gespecificeerde verwachting dient in het booronderzoek te worden getoetst. 

 

Vanwege de aard van de archeologische resten uit met name de IJzertijg of Romeinse tijd (geen 

vondst- of cultuurdag aanwezig, weinig vondstmateriaal) is booronderzoek niet geschikt voor het 

opsporen van vindplaatsen. Doel van het verkennend booronderzoek is daarom tweeledig: 

- het in kaart brengen van het veenlandschap en prehistorische landschap en daarmee de 

mogelijkheden voor bewoning in het Neolithicum tot de Middeleeuwen. Hierbij dient te 

worden vermeld dat een gestapeld landschap aanwezig kan zijn;  

- bepalen van de intactheid van de bodem. 

 

Een dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch(e) bedrijf 

of instelling. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn, conform de Erfgoedwet (hoofdstuk 9 § 1), 

voor rekening van de initiatiefnemer. 

Op basis van bovengenoemd archeologisch onderzoek zijn in principe vier opties mogelijk: 

- het terrein wordt vrijgegeven, omdat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

- indien blijkt dat de archeologische resten grotendeels zijn verstoord, kan er een 

bouwbegeleiding worden geadviseerd; 

- archeologische waarden worden in de bodem veiliggesteld (behoud in situ). Indien niet 

dieper dan 40 cm wordt verstoord, is het mogelijk eventuele archeologische resten in situ te 

bewaren; 

- potentieel aanwezige archeologische waarden worden nader opgespoord door middel van 

het graven van proefsleuven. 

 

Dit betekent dat als na het booronderzoek blijkt dat veraard veen in de ondergrond en/of een 

vegetatiehorizont op een dieper niveau aanwezig is, vervolgens een proefsleuvenonderzoek nodig is. 

Bewoningsresten op het veen zijn in de regel namelijk niet goed op te sporen door middel van 

booronderzoek. 

 

Archeologie West-Friesland verzoekt om overleg te plegen zodra de plannen wat concreter zijn (C.M. 

Soonius, 06-25272867). 
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7. Bronnen 

AHN2 (www.ahn.nl) 
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1
 Plangebied: gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen. Onderzoeksgebied: 

het geografisch gebied waarop het onderzoek betrekking heeft. 

DATUM ONDERZOEK   

o Start 17 januari 2019 

o Duur  1 dag 

BASISGEGEVENS 

Projectcode 10257.001 

Toponiem  P.Ottstraat 

Opdrachtgever Gemeente Schagen 

Gemeente Schagen 

Plaats Schagerbrug 

Provincie Noord-Holland 

Kadastrale gegevens gemeente Zijpe, sectie D, nummers 1.917 (deels) 3.118, 3.119, 3231, 
3.934 en 3.935 

Oppervlakte plan- of 
onderzoeksgebied

1
 

circa 3,3 ha 

Kaartblad 14 D 

coördinaten centrum 
plangebied 

X = 113.170, Y = 534.700 

Onderzoeksmeldingsnummer 4761645100 

CMA/AMK-status niet van toepassing 

ARCHIS-monument nummer  niet van toepassing 

ARCHIS-waarnemings num-

mer  

niet van toepassing 

Huidig grondgebruik Weiland en voetbalvelden 

DOEL EN REDEN VAN HET BOORONDERZOEK  

 
o Verkennen  
 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) 
heeft tot doel de in de door Archeologie West-Friesland opgestelde 
gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toet-
sen, evenals het bepalen van de intactheid van de bodem.  
In aanvulling hierop heeft het verkennend booronderzoek als doel het 
in kaart brengen van het veenlandschap en het prehistorische land-
schap en daarmee de mogelijkheden voor bewoning in het Neolithi-
cum tot de Middeleeuwen. Hierbij dient te worden vermeld dat een 
gestapeld landschap aanwezig kan zijn.  
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2
 Archis zaaknummer 2466234100. 

3
 Archis zaaknummer 2452367100. 

4
 TNO, 2010. 

 

BESCHIKBARE DOCUMENTATIE 

Archeologische Quickscan 

Uitvoerder Archeologie West-Friesland 
Postbus 603 
1620 AR Hoorn 

Uitvoeringsperiode April 2019 

Publicatie Soonius, C.M. & A.S. de Groot, 2019: Archeologische Quickscan 
Zoeklocatie woningbouw P. Ottstraat, Schagerbrug, gemeente Scha-
gen. Hoorn (Archeologie West-Friesland Adviesnummer 19069). 

Archeologische context en 
kenmerken 

Het plangebied ligt in de polder C. Volgens de beleidskaart kan dit 
deel van de gemeente archeologische waarden bevatten, maar de 
ligging is nog onbekend. Er kunnen zowel resten aanwezig zijn van 
nederzetting en ontginningen uit de prehistorie, Romeinse tijd of 
(Vroege) Middeleeuwen, waarvan de positie van tevoren niet of moei-
lijk is in te schatten. Nabij het plangebied, juist buiten de Westfriese 
Omringdijk, zijn sporen van bewoning op het veen uit de Romeinse tijd 
aangetroffen tijdens de aanleg van een gassleuf. 
Direct ten westen van het plangebied is in 2014 een booronderzoek 
uitgevoerd.

2
 Op basis van het ontbreken van een archeologische laag 

is het plangebied vrijgegeven. In enkele boringen is tussen 60 en 90 
cm –mv een veraard veenpakket aangetroffen. In principe is in de 
Romeinse tijd bewoning mogelijk geweest op deze veenlaag. In 2017 
is op dezelfde locatie een archeologische inspectie uitgevoerd, waarbij 
verveende stroken werden aangetroffen die mogelijk uit de IJzertijd 
dateren. 
Circa 300 m ten westen van het plangebied is in 2014 een archeolo-
gische inspectie uitgevoerd bij het graven van waterbergingen.

3
 Hierbij 

zijn profielen met oeverwallen aangetroffen, evenals veel aardewerk, 
ondanks dat het gebied op basis van eerder booronderzoek is vrijge-
geven. Eveneens in 2014 is op deze locatie een opgraving uitgevoerd 
waarbij delen van twee nederzettingen uit de periode Late-IJzertijd - 
Romeinse tijd zijn aangetroffen. De resten bevonden zich op het veen. 
Het terrein is eerder vrijgegeven doordat het veen op veel plaatsen 
verstoord was als gevolg van Middeleeuwse veenwinning. Bovendien 
is booronderzoek niet geschikt voor het opsporen van vindplaatsen in 
een voormalig veengebied, aangezien geen onderscheid gemaakt kan 
worden tussen natuurlijke veraarde veenlagen en cultuurlagen.  

Archeoregio Noordhollands kleigebied 

Complextype en ouderdom In het plangebied worden overwegend resten uit de IJzertijd en/of 
Romeinse tijd verwacht. Op een dieper niveau kunnen resten uit de 
prehistorie (Neolithicum en Bronstijd) voorkomen. Het complextype is 
op basis van de beschikbare gegevens niet bekend.  

Resultaten fysisch-geografische en historisch-geografische context 

Fysisch-geografische   ken- Geologie
4
 Formatie van Naaldwijk / Formatie van Nieuw-
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5
 Wageningen Environmental Research, 2017. 

6
 Publieke Dienstverlening Op de Kaart. 

7
 Vos & De Vries, 2003. 

merken  koop; zeeklei en –zand met inschakelingen van 
veen 

Geomorfologie
5
 Vlakte van getij-afzettingen 

Bodemkunde
6
 Zuiden:  Kalkrijke poldervaaggronden; zavel, pro-

fielverloop 3, of 3 en 4 of 4, met moerig materiaal 
beginnend binnen 80 cm (Mn56Av) 
Noorden:  Kalkrijke poldervaaggronden; lichte 
zavel, profielverloop 5 (Mn15A) 

 Paleogeografische 
kaarten

7
 

9.000 v. Chr.: dekzand 
5.500 v. Chr.: veen 
3.850-2.750 v. Chr.: getijdenzone 
1.500 v. Chr.: veen 
500 v. Chr.: veen met waterloop thv plangebied 
100-800 n. Chr.: kwelder met waterloop thv plan-
gebied 
1500 n. Chr.: zuiden: getijdenzone, noorden: bui-
tenwater, waterloop thv plangebied 
1850-2000 n. Chr.: ingedijkt 

Landschappelijke context Op de paleogeografische kaart van 2750 voor Chr. ligt het plangebied 
in de getijdenzone. Op oeverwallen langs de getijdengeulen was in 
principe bewoning mogelijk in de prehistorie. Vanaf ca. 1500 voor Chr. 
raakte de omgeving van het plangebied bedekt met een veenpakket. 
Op dit veenpakket was bewoning mogelijk in de IJzertijd of Romeinse 
tijd. Het veenpakket is mogelijk voor een deel geërodeerd onder in-
vloed van de zee, die na de Romeinse tijd weer vat op het gebied 
krijgt. De overwegend kleiige afzettingen kunnen ook conserverend 
gewerkt hebben voor het Romeinse niveau. 

Historisch-geografische ken-
merken  

Het plangebied ligt in de polder C van de Polder Zijpe, ten westen van 
de Grote Sloot. Bij de eerste bedijking van de Zijpe in 1552-1553 zijn 
op verschillende plaatsen sporen van vroegere bewoning aangetrof-
fen. De meeste van deze sporen lagen onder het zand in goede zwar-
te aarde. De exacte locatie van deze vondsten is niet bekend. Na de 
bedijking begaven de dijken van de polder het tweemaal (in 1555 en 
1570) en in 1573 werd de polder met opzet geïnundeerd om de op-
mars van de Spanjaarden een halt toe te roepen. 
Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de 
Nieuwe Tijd kan gebruik worden gemaakt van historisch kaartmateri-
aal. Op 17

e
-eeuwse kaarten is binnen het plangebied geen bebouwing 

zichtbaar. Op de kadastrale minuut uit 1823 is eveneens geen be-
bouwing zichtbaar. Alle percelen waren in die tijd in gebruik als wei-
land. Het meest zuidelijke perceel binnen het plangebied was in ei-
gendom van de Gereformeerde kerk van Schagen. Het middelste 
perceel was in bezit van het bestuur van de polder Zijpe en de perce-
len langs de Schagerweg waren in bezit van ene Dirk Keesom. 
Op basis van het historisch kaartmateriaal geldt een zeer lage archeo-
logische verwachting voor huisplaatsen uit de Nieuwe tijd (dus van na 
de bedijking). 

Archeologische verwachtingen  

Wat zijn de verwachtingen  Voor het plangebied geldt op basis van archeologisch onderzoek in de 
directe omgeving een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de IJ-
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zertijd - Romeinse tijd. Deze vindplaatsen bevinden zich op het veen. 
Indien dit veen nog aanwezig is in de ondergrond kunnen hier goed 
geconserveerde overblijfselen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd wor-
den aangetroffen. Onder het veen kunnen in de top van oeverwallen 
vegetatiehorizonten aanwezig zijn met een middelhoge verwachting 
voor vindplaatsen uit de prehistorie. Voor vindplaatsen uit de Middel-
eeuwen geldt een onbekende verwachting. Huisplaatsen uit de Nieu-
we tijd (van na de bedijking) worden op basis van historisch kaartma-
teriaal niet verwacht. 

Waarop zijn de verwachtingen 
gebaseerd 

 verwachtingskaart 

 landschappelijk inzicht 

 vondsten uit het verleden 

 overige bronnen 

Archeologische indicatoren  Antropogene lagen 

 Lagen met antropogene kenmerken (b.v. verploegd, fosfaat-
vlekken) 

 Tweetoppigheid van het sediment 

 Artefacten 

 Houtskool 

Omvang en vondstdichtheid Onbekend 

Diepteligging  Op basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving wordt 
de top van het veenpakket op een diepte van 50 à 100 cm –mv ver-
wacht en de top van de oeverafzettingen op circa 100 cm –mv. Res-
ten uit de periode IJzertijd – Romeinse tijd worden in de top van het 
veen verwacht en resten uit de periode Neolithicum – Bronstijd in de 
top van de oeverafzettingen.   

Paleo-ecologische resten  Organische resten en onverbrand bot kunnen voorkomen beneden de 
grondwater spiegel, in water- en beerputten en in vochthoudende 
ophogingslagen. 

VRAAGSTELLING ONDERZOEK 

Wat zijn de onderzoeksvragen  Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 

 Wat is de diepteligging en aard van het veenlandschap? Is 
sprake van een veraarde veenlaag? 

 Wat is de diepteligging en aard van het prehistorische land-
schap? Is sprake van een vegetatiehorizont? 

 In hoeverre is de bodemopbouw intact? 

 Wat zijn de gevolgen van het aangetroffen bodemprofiel voor 
de gespecificeerde archeologische verwachting? 

 Wat zijn de gevolgen van de geplande bodemingrepen op 
eventueel verwachte archeologische resten? 

METHODEN EN TECHNIEKEN  

Voor aanvang werkzaamheden Het veldwerkteam rijdt naar de onderzoekslocatie en houdt hierbij 
rekening met ‘het nieuwe rijden’ zodat er minder milieubelasting ont-
staat. Eventueel meldt het veldwerkteam zich bij de contactpersoon of 
de eigenaar van de onderzoekslocatie (indien aanwezig).Het veldwerk 
begint met een terreininspectie. Tijdens deze inspectie wordt onder-
zocht of de situatie ter plekke overeenkomt met de beschreven situa-
tie. 
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Boortype Edelmanboor/guts 

Diameter boor 7 / 3 cm 

Diepte boringen Tot in de oeverafzettingen (tot onder de eventueel in de top van de 
oever aanwezige vegetatiehorizont)  

Positionering boringen 22 boringen, verspreid over de onderzoekslocatie in een 40 x 40 m 
grid 

Afwijkingen in de borin-
gen/vindplaats (x/y waarden) 

< 2,5 meter (GPS) 

Motivatie meetwijzen Onbelemmerd ontvangst GPS waardoor de nauwkeurigheid van de 
boringen gegarandeerd kunnen worden.  

Oriëntatie grid t.o.v. geomorfo-
logie/ paleolandschap 

niet van toepassing 

Overige toegepaste methoden niet van toepassing 

Wijze onderzoek/ beschrijving 
boorkolom 

Volgens de ASB 

Verzamelwijze archeologische 
indicatoren (zie 2. archeolo-
gische verwachtingen) 

doorbrokkelen van het sediment 

bemonstering niet van toepassing 

randvoorwaarden niet van toepassing 

UITWERKING EN RAPPORTAGE  

Algemeen:   Resultaten in relatie tot de doelstelling van het onderzoek 

 Waardering en/of aanbeveling 

 Boorpuntenkaart 

 Beschrijving boringen volgens ASB 

 Posities boorpunten volgens RD-grid 

Archeologische resten  verspreiding en diepteligging vondsten 

 beschrijving aard, fysieke kwaliteit en ouderdom (zo mogelijk) 

 relatie met bodem en landschap 

Paleo-ecologische resten niet van toepassing 

DEPONERING 

Te leveren product Eind-/tussenproduct is een rapport volgens KNA-specificatie volgens 
onderstaande bepalingen in dit hoofdstuk van dit PvA.  

Termijn overdracht van vond-
sten, monsters en documenta-
tie 

Binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk. 

e-depot (zie protocol depotbe-
heer DS05) 

Binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk alle conform PvA gespe-
cificeerde digitale producten overdragen aan het e-depot onder ver-
melding van het onderzoeksmeldings-nummer. 
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RANDVOORWAARDEN 

Personele randvoorwaarden Het onderzoek wordt uitgevoerd door een tot boren bevoegde instan-
tie (Econsultancy bv). Het onderzoek wordt door een adequaat veld-
team uitgevoerd. 
Zowel voor veldwerk als voor uitwerking, conservering en rapportage 
is een projectleider en zijn er specialisten met periode- / materiaal- / 
gebiedspecifieke kennis en/of ervaring aanwezig  

Uitvoeringsperiode en opleve-
ringstermijn veldwerk 

Januari 2020 

Kwaliteitsbewaking, toezicht, 
overleg en evaluatie  

intern: drs. A.H. Schutte, drs. M. Stiekema  
extern: bevoegde overheid (gemeente Schagen) 

Uitvoeringsperiode uitwerking; 
opleveringstermijn (con-
cept)eindrapport 

Januari 2020 

OVERIGE 

Uitvoeringscondities veldwerk Toegankelijkheid geregeld door de opdrachtgever, geen extreme 
weersomstandigheden. 

LITERATUUR EN BIJLAGEN  

Literatuur Soonius, C.M. & A.S. de Groot, 2019: Archeologische Quickscan 
Zoeklocatie woningbouw P. Ottstraat, Schagerbrug, gemeente Scha-
gen. Hoorn (Archeologie West-Friesland Adviesnummer 19069). 
 
TNO, 2010: Geologische Overzichtskaart van Nederland, schaal 

1:600.000.  
 
Vos, P. & S. de Vries, 2013: 2

e
 generatie palaeogeografische kaarten 

van Nederland (versie 2.0). Utrecht (Deltares). 
 
Wageningen Environmental Research, 2017: Geomorfologische Kaart 

van Nederland (2017), schaal 1:50.000. 
 
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK); internetsite, januari 
2020. 
https://pdokviewer.pdok.nl 

Lijst van bijlagen   Vergunningen 

 Risicoanalyse 

 Veiligheidsplan 

 Boorpuntenkaart 

 Boorcoördinaten 
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Vergunningen 
 
Econsultancy BV is in bezit van een certificaat voor BRL 4000 - Protocol 4003 Inventariserend veld-
onderzoek. 
 
 

Risicoanalyse 
 
Het project bevat geen gevaarelementen die de gebruikelijke risico’s overstijgen. Mogelijke risico’s 
betreffen wat in de grond kan zitten (kabels, leidingen en verontreinigingen), het uitvoeren van fysiek 
werk en weersomstandigheden.  
 
Om het risico op het raken van kabels en leidingen te minimaliseren wordt voor aanvang van het 
veldwerk een KLIC melding gedaan.  
 
De boringen worden in rustig tempo uitgevoerd. Direct contact met de grond wordt voorkomen door 
het dragen van handschoenen en lange werkkleding. Uitvoerders dragen veiligheidsschoenen of –
laarzen, indien nodig een pet ter bescherming tegen de zon en warme kleding ter voorkoming van 
onderkoeling. Bij werkzaamheden nabij de openbare weg wordt reflecterende kleding gedragen. Alle 
medewerkers hebben de beschikking over een mobiele telefoon en een EHBO-trommel (tijdens het 
veldwerk aanwezig).  
 
Indien tijdens onweer de tijd tussen de bliksemflits en het geluid van de donder minder dan 10 secon-
den is, zal het werk tijdelijk worden gestaakt en wordt geschuild. Indien schuilen niet mogelijk is, dient 
de veldmedewerker op een zo laag mogelijk punt gehurkt te zitten, uit de buurt van bomen. Bij hoge 
temperaturen dient voldoende water gedronken te worden en indien nodig extra korte drinkpauzes te 
worden ingelast. In dat geval zal zo vroeg mogelijk in de ochtend gestart worden om de koelere peri-
ode van de dag optimaal te benutten. Bij lage temperaturen dient eveneens voldoende water te wor-
den gedronken en indien nodig extra pauzes te worden ingelast op een warme plek.  
 

Veiligheidsplan 

 
Zie document ‘Veiligheid Gezondheid en Milieu bij Econsultancy’, versie Augustus 2019. 
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Boorpuntenkaart 
 

 

 
 
 
  

 

Plangebied 

Boorpuntenkaart 

Legenda 

P.Ottstraat te Schagerbrug. 

 

Boorpunt met nummer 
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Boorcoördinaten 
 

boring x y 

1 113183 534836 

2 113163 534796 

3 113199 534798 

4 113243 534796 

5 113263 534756 

6 113223 534756 

7 113183 534756 

8 113143 534756 

9 113123 534716 

10 113163 534716 

11 113203 534716 

12 113243 534716 

13 113223 534676 

14 113183 534676 

15 113143 534676 

16 113103 534676 

17 113083 534636 

18 113123 534636 

19 113163 534636 

20 113199 534636 

21 113143 534596 

22 113105 534599 

 
 



bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 

Bijlage 7  Definitief rapport verkennend archeologisch onderzoek 
(10257.001) Grasveld bij P. Ottstraat 



bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 
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Omvang plangebied circa 3,3 ha 

Kaartblad 14 D (1:25.000) 

Coördinaten centrum plangebied X = 113.170, Y = 534.700 

Bevoegde overheid Gemeente Schagen 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

dhr. J. de Lange 
T. 0224-210400 
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Deskundige namens de bevoegde overheid Archeologie West-Friesland 
Postbus 603 
1620 AR Hoorn 

mevr. drs. C.M. Soonius 
T. 06-25272867 
E. C.Soonius@hoorn.nl 

ARCHIS3 Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.) 4761645100 

Archeoregio NOaA Noordhollands kleigebied 

Beheer en plaats documentatie Econsultancy, Zwolle/ Provinciaal Archeologisch Depot Noord-Holland 

Uitvoerder(s) Econsultancy, drs. J. Holl  

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocollen 4001, 4002, 4003 en 4004 van de BRL SIKB 4000. Verder is 
Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO 
bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaar-
heid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de 
belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.  
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Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booron-
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volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsul-
tancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente Schagen een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
voor een plangebied gelegen aan de P. Ottstraat te Schagerbrug in de gemeente Schagen. De initia-
tiefnemer heeft het plan om woningbouw te realiseren. Het inventariserend veldonderzoek (IVO-
overig, verkennende fase) heeft tot doel de in de archeologische quickscan opgestelde gespecificeer-
de archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door middel van boringen.  
 
Op basis van de opgestelde archeologische verwachting werden in de top van het Hollandveen 
Laagpakket archeologische resten uit de IJzertijd – Romeinse tijd verwacht. Onder het veenpakket, in 
eventuele oeverwallen, werden mogelijke resten uit de prehistorie verwacht, waar sprake is van vege-
tatieniveaus. Voor vindplaatsen uit de Nieuwe tijd gold een lage verwachting. Op basis hiervan is een 
inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek uitgevoerd.  
 
Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat de bodem tot overwegend 20 à 70 cm –mv verstoord is 
en in enkele boringen tot maximaal 130 cm –mv. Hieronder zijn verschillende archeologisch relevante 
niveaus aangetroffen. Het Hollandveen Laagpakket bevindt zich op 0,8 à 1,5 m –mv (-1,5 à -2,1 m 
NAP). In het centrale deel van het plangebied is de top van het veen zwak tot sterk kleiig en veraard, 
of is het deels geoxideerd. Dit betreft eveneens de zone waar de top van het veen relatief hooggele-
gen is. Vermoedelijk zullen eventuele archeologische waarden, die in de top van het veenpakket ver-
wacht worden, in deze zone nog deels bewaard gebleven zijn. In het noorden en uiterste zuidwesten 
van het plangebied zullen eventuele resten in het veen als gevolg van erosie reeds verloren zijn ge-
gaan.  
 
Onder het veen is in de meeste boringen een pakket lichtgrijze, slappe klei aanwezig. Dit betreffen 
getijde-afzettingen van het Wormer Laagpakket. Gezien de ongerijptheid van het kleipakket, evenals 
het ontbreken van humeuze of gerijpte niveaus, was vermoedelijk geen sprake van gunstige bewo-
ningsomstandigheden. In enkele boringen, vooral in het zuiden van het plangebied, zijn kalkrijke 
geulafzettingen aangetroffen, waarvan de top vaak ontkalkt is. Op de zandige geulafzettingen kon, na 
het droogvallen hiervan, mogelijk enige tijd gewoond worden. Dit zal vooral het geval zijn geweest in 
het uiterste zuiden, waar de geulafzettingen uit zandige klei en zeer fijn zand bestaan. Hier kunnen 
prehistorische bewoningsresten aangetroffen worden op 65 à 90 cm –mv (-1,6 m NAP). In de overige 
boringen is een geulvulling van uiterst siltige, slappe klei aanwezig, die waarschijnlijk ongunstig was 
voor bewoning.  
 
Op basis van het booronderzoek blijft de kans reëel dat archeologische resten binnen het plangebied 
aanwezig zijn. Deze resten worden vooral verwacht in de top van het Hollandveen Laagpakket. In het 
uiterste zuiden kan sprake van een tweede niveau in de top van de zandige geulafzettingen. In het 
zuidelijke deel van het plangebied worden archeologische resten vanaf -1,5 m NAP verwacht en in 
het middeldeel vanaf -1,8 m NAP. Aanbevolen wordt een bufferzone te hanteren van 30 cm boven het 
archeologisch relevante niveau. Vandaar dat geadviseerd wordt om vervolgonderzoek uit te voeren 
bij bodemingrepen dieper dan -1,2 m NAP in het zuiden en -1,5 m NAP in het middendeel van het 
plangebied. Het  vervolgonderzoek kan het beste worden uitgevoerd in de vorm van een Inventarise-
rend veldonderzoek, karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek. Binnen het noordelijk deel 
van het plangebied wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 
 
Mochten tijdens de graafwerkzaamheden in het vrijgegeven deel toch archeologische waarden wor-
den aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erf-
goedwet uit juli 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed). 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente Schagen een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
voor een plangebied gelegen aan de P. Ottstraat te Schagerbrug in de gemeente Schagen (zie figuur 
1 en 2). De initiatiefnemer heeft het plan om woningbouw te realiseren. Het archeologisch onderzoek 
is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en 
of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Binnen het kader van de 
Erfgoedwet (juli 2016), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, is men verplicht voorafgaand 
archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 6). 
 
In de rapportage zal na een samenvatting van het vooronderzoek (§ 1.1) eerst de doelstelling van het 
huidige onderzoek en de te beantwoorden onderzoeksvragen beschreven worden (§ 2.1). Vervolgens 
zullen de methodiek en resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende 
fase) door middel van boringen worden behandeld (hoofdstuk 2). Op basis van het onderzoek wordt 
een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 3).  
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in januari 2020 door drs. J. Holl (senior KNA Prospector). 
Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA Archeoloog). 
 
1.1 Resultaten vooronderzoek 
 
In april 2019 is door Archeologie West-Friesland een archeologische quickscan uitgevoerd.2 De resul-
taten van deze quickscan zijn als volgt:  
 
Archeologische context  
Het plangebied ligt in de polder C. Volgens de beleidskaart (figuur 4) kan dit deel van de gemeente 
archeologische waarden bevatten, maar de ligging is nog onbekend. Er kunnen zowel resten aanwe-
zig zijn van nederzetting en ontginningen uit de prehistorie, Romeinse tijd of (Vroege-) Middeleeuwen, 
waarvan de positie van tevoren niet of moeilijk is in te schatten. Nabij het plangebied, juist buiten de 
Westfriese Omringdijk, zijn sporen van bewoning op het veen uit de Romeinse tijd aangetroffen tij-
dens de aanleg van een gassleuf. 
 
Direct ten westen van het plangebied is in 2014 een booronderzoek uitgevoerd (zie figuur 6).  Op 
basis van het ontbreken van een archeologische laag is het plangebied vrijgegeven. In enkele borin-
gen is tussen 60 en 90 cm –mv een veraard veenpakket aangetroffen. In principe is in de Romeinse 
tijd bewoning mogelijk geweest op deze veenlaag. In 2017 is op dezelfde locatie een archeologische 
inspectie uitgevoerd, waarbij verveende stroken werden aangetroffen die mogelijk uit de IJzertijd da-
teren.  
 
Circa 300 m ten westen van het plangebied is in 2014 een archeologische inspectie uitgevoerd bij het 
graven van waterbergingen.3 Hierbij zijn profielen met oeverwallen aangetroffen, evenals veel aarde-
werk, ondanks dat het gebied op basis van eerder booronderzoek is vrijgegeven. Eveneens in 2014 is 
op deze locatie een opgraving uitgevoerd waarbij delen van twee nederzettingen uit de periode Late-
IJzertijd - Romeinse tijd zijn aangetroffen. De resten bevonden zich op het veen. Het terrein is eerder 
vrijgegeven doordat het veen op veel plaatsen verstoord was als gevolg van middeleeuwse veenwin-
ning. Bovendien is booronderzoek niet geschikt voor het opsporen van vindplaatsen in een voormalig 
veengebied, aangezien geen onderscheid gemaakt kan worden tussen natuurlijke veraarde veenla-
gen en cultuurlagen. 

                                                      
2 

Soonius & De Groot, 2019. 
3
 Archis zaaknummer 2452367100. 
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Landschappelijke context 
Op de paleogeografische kaart van 2750 voor Chr. ligt het plangebied in de getijdenzone (figuur 5). 
Op oeverwallen langs de getijdengeulen was in principe bewoning mogelijk in de prehistorie. Vanaf 
ca. 1500 voor Chr. raakte de omgeving van het plangebied bedekt met een veenpakket. Op dit veen-
pakket was bewoning mogelijk in de IJzertijd of Romeinse tijd. Het veenpakket is mogelijk voor een 
deel geërodeerd onder invloed van de zee, die na de Romeinse tijd weer vat op het gebied krijgt. De 
overwegend kleiige afzettingen kunnen ook conserverend gewerkt hebben voor het Romeinse niveau. 
 
Historisch geografische kenmerken 
Het plangebied ligt in de polder C van de Polder Zijpe, ten westen van de Grote Sloot. Bij de eerste 
bedijking van de Zijpe in 1552-1553 zijn op verschillende plaatsen sporen van vroegere bewoning 
aangetroffen. De meeste van deze sporen lagen onder het zand in goede zwarte aarde. De exacte 
locatie van deze vondsten is niet bekend. Na de bedijking begaven de dijken van de polder het twee-
maal (in 1555 en 1570) en in 1573 werd de polder met opzet geïnundeerd om de opmars van de 
Spanjaarden een halt toe te roepen. 
 
Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe tijd kan gebruik worden 
gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op 17e-eeuwse kaarten is binnen het plangebied geen be-
bouwing zichtbaar. Op de kadastrale minuut uit 1823 (figuur 7) is eveneens geen bebouwing zicht-
baar. Alle percelen waren in die tijd in gebruik als weiland. Het meest zuidelijke perceel binnen het 
plangebied was in eigendom van de Gereformeerde kerk van Schagen. Het middelste perceel was in 
bezit van het bestuur van de polder Zijpe en de percelen langs de Schagerweg waren in bezit van 
ene Dirk Keesom. 
 
Op basis van het historisch kaartmateriaal geldt een zeer lage archeologische verwachting voor huis-
plaatsen uit de Nieuwe tijd (dus van na de bedijking). 
 
Archeologische verwachting 
Voor het plangebied geldt op basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving een hoge 
verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd - Romeinse tijd. Deze vindplaatsen bevinden zich op het 
veen. Indien dit veen nog aanwezig is in de ondergrond kunnen hier goed geconserveerde overblijfse-
len uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd worden aangetroffen. Onder het veen kunnen in de top van 
oeverwallen vegetatiehorizonten aanwezig zijn met een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit 
de periode Neolithicum – Bronstijd. Voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen geldt een onbekende 
verwachting. Huisplaatsen uit de Nieuwe tijd (van na de bedijking) worden op basis van historisch 
kaartmateriaal niet verwacht. 
 
Op basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving wordt de top van het veenpakket op 
een diepte van 50 à 100 cm –mv verwacht en de top van de oeverafzettingen op circa 100 cm –mv. 
Resten uit de periode IJzertijd – Romeinse tijd worden in de top van het veen verwacht en resten uit 
de periode Neolithicum – Bronstijd in de top van de oeverafzettingen.   
 
Op basis van deze verwachting is geadviseerd om een verkennend booronderzoek uit te voeren.  
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2 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de gespecificeerde 
archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door middel van boringen. Aanvullende doe-
len zijn het in kaart brengen van het veenlandschap en prehistorische landschap en daarmee de mo-
gelijkheden voor bewoning in het Neolithicum tot de Middeleeuwen, evenals het bepalen van de 
intactheid van de bodem. 
 
Hierbij gelden de volgende onderzoeksvragen: 
 

 Wat zijn de gevolgen van de geplande bodemingrepen op eventueel verwachte archeolo-
gische resten? 

 
2.2 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, versie 4.1, 24-05-2018) en Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1, 24-5-2018), specificatie VS03. Voor het inventariserend 
veldonderzoek is op 6 januari 2020 door drs. J. Holl (senior KNA-prospector) een Plan van aanpak 
(PvA) opgesteld.4 Dit PvA is op 6 januari 2020 beoordeeld en ondertekend door de adviseur van het 
bevoegd gezag (mevr. drs. C.M. Soonius, Archeologie West-Friesland). Het gehele plangebied was 
vrij toegankelijk. 
 
Er is in raaien geboord met een afstand van 40 m tussen de raaien en een afstand van 50 m tussen 
de boringen. De raaien zijn verspringend ten opzichte van elkaar gezet, waardoor een systeem be-
staande uit gelijkbenige driehoeken ontstaat. Plaatselijk is afgeweken van het grid, in verband met 
aanwezige kabels, leidingen, sloten, verhardingen en gebouwen. In totaal zijn er met behulp van een 
edelmanboor (diameter 7 cm) en guts (diameter 3 cm) 22 boringen tot maximaal 2 m -mv gezet (fi-
guur 8). Boring 3 is echter op 20 cm –mv gestuit op een puinlaag, waardoor deze boring niet dieper 
geplaatst kon worden. In de omgeving van deze boring zijn drie aanvullende pogingen gedaan, met 
hetzelfde resultaat. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrij-
vingsmethode beschreven.5 De boringen zijn met hand-GPS ingemeten (x- en y-waarden). Van alle 
boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is 
van een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 
cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door 

                                                      
4
 Holl, 2020. 

5 Bosch, 2005.  

 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
 Wat is de diepteligging en aard van het veenlandschap? Is sprake van een veraarde veen-

laag? 
 Wat is de diepteligging en aard van het prehistorische landschap? Is sprake van een vegeta-

tiehorizont? 
 In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 Wat zijn de gevolgen van het aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeolo-

gische verwachting? 
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middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 
zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrand leem en bot. 
 
2.3 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorkolommen en worden in bijlage 4 
weergegeven. De resultaten van het booronderzoek zijn weergegeven in figuur 9 en een noordwest-
zuidoost dwarsprofiel is weergegeven in figuur 10. De bodemopbouw kan als volgt worden beschre-
ven: 
 
De bovenste laag bestaat over het algemeen uit een (donker-)bruingrijs pakket zandige klei. Dit be-
treft een omgewerkte laag. In de boringen 2, 3, 8, 9, 14, 15, 18 en 19 is bovendien een opgebracht 
pakket aanwezig, meestal bestaande uit matig grof, grijs zand. Dit boringen zijn geplaatst ter plaatse 
van de sportvelden en het grasveld ten noorden hiervan. Vermoedelijk is het pakket ter egalisatie en 
versteviging opgebracht. In de meeste boringen reikt de verstoring tot 20 à 70 cm –mv. In de boringen 
1, 16, 17 en 18 is de bodem dieper verstoord, tot 85 à 130 cm –mv. Ter plaatse van boring 1 is deze 
verstoring waarschijnlijk gerelateerd aan de bouw van de direct hiernaast gelegen bedrijsruimte. Bo-
ringen 16 en 17 zijn ter plaatse van een beboste strook direct naast een parkeerplaats gezet. Mogelijk 
is de verstoring gerelateerd aan de aanleg van dit bos. Boring 18 ligt op een sportveld. Hier is een dik 
opgebracht pakket aanwezig, vermoedelijk in het kader van egalisatie en versteviging.  
 
Hieronder bevindt zich meestal een kalkrijk pakket lichtgrijze, matig slappe, sterk tot uiterst siltige klei 
met zandlagen. In de boringen 2 en 5 bestaat het bovenste pakket deels uit uiterst fijn, matig siltig, 
kalkrijk zand. Het kleipakket loopt door tot 0,7 à 1,7 m –mv (-1,5 à -2,7 m NAP), waarbij de onderkant 
van het kleipakket het diepst ligt in het noordoosten van het plangebied. Dit pakket wordt geïnterpre-
teerd als zeeafzettingen behorende bij het Walcheren Laagpakket.   
 
In boring 1 en 2, waar door diepe verstoringen nog slechts een 20 cm dikke laag van de kleilaag over 
is, maar ook in de boringen 21 en 22, is het pakket kalkloos. In boring 12, 15 en 16 is het kleipakket 
onderin eveneens kalkloos en in boring 12 zwak humeus. In boring 4, 5, 6, 7 en 10 zijn de onderste 
decimeters van dit kleipakket zwak humeus en/of bevat het pakket relatief veel plantenresten en/of 
veenbrokken. Ook neemt de siltigheid onderin het kleipakket iets af. In boring 11 is vanaf 55 cm –mv 
een 45 cm dikke, zwak humeuze, kalkloze, sterk siltige kleilaag met plantenresten en veenbrokjes 
aangetroffen, met hieronder blauwgrijze tot lichtbruingrijze, kalkloze klei met plantenresten tot 130 cm 
-mv.  
 
Over het algemeen is sprake van een scherpe overgang naar het onderliggende pakket. In de borin-
gen 2, 5, 10, 16, 21 en 22 is deze overgang geleidelijk. De geleidelijke overgang, evenals de hierbo-
ven beschreven zwak humeuze en/of kalkloze lagen, zijn het resultaat van afzetting in relatief rustige 
omstandigheden, waarbij het veenlandschap langzaam overspoeld raakte. De in de meeste boringen 
aangetroffen uiterst siltige, kalkrijke klei met zandlagen, of zand met kleilagen, is afgezet onder ster-
kere stroming.  
 
Hieronder bevindt zich een overwegend enkele decimeters dik, mineraalarm tot zwak kleiig veenpak-
ket (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). Het veen bestaat overwegend uit rietveen 
en wordt vaak onderbroken door kleilaagjes. De top van het veen bevindt zich op 0,8 à 1,5 m –mv (-
1,5 à -2,1 m NAP) en in de boringen 1, 6 en 7 bevindt het veen zich iets dieper, op 1,5 à 1,7 m –mv (-
2,2 à -2,7 m NAP). In de boringen 5, 17 en 22 is geen veen aangetroffen en is dit vermoedelijk geëro-
deerd door de bovenliggende zeeafzettingen.  
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In boringen 10, 13, 18 en 21 is het veen zwak tot sterk kleiig en geheel of gedeeltelijk (bovenin) 
veraard en zwart van kleur. In de boringen 2, 9, 12, 14, 15, 16, 19 en 20 is het veenpakket deels ge-
oxideerd en donkerbruin tot zwart van kleur. Dit zijn de boringen waar de top van het veen relatief 
hoog ligt. Vermoedelijk is de top van het veen in deze zone nog relatief goed bewaard gebleven. 
Eventuele archeologische resten, die in de top van het veenpakket verwacht kunnen worden, zullen in 
deze zone, in het centrale deel van het plangebied, mogelijk nog deels bewaard zijn gebleven.  
 
Onder het veenpakket bevindt zich in de meeste boringen een pakket lichtgrijze, sterk siltige, overwe-
gend slappe, kalkloze klei. Dit betreffen getijde-afzettingen van het Wormer Laagpakket (Formatie 
van Naaldwijk). Gezien de ongerijptheid van dit kleipakket, evenals het ontbreken van vegetatieni-
veaus of gerijpte lagen, heeft dit pakket vermoedelijk geen gunstige bewoningsomstandigheden ge-
boden. De top van het Laagpakket van Wormer bevindt zich op 0,7 à 1,8 m –mv (-1,6 à -2,7 m NAP), 
waarbij het Laagpakket van Wormer het hoogst gelegen is in het zuidwesten van het plangebied. . 
 
In de boringen 5, 15 en 18 is uiterst siltige, kalkrijke klei met zandlagen aangetroffen, in boring 21 
sterk siltig zeer fijn, kalkrijk zand met kleilagen en in boring 22 sterk zandige klei met zandlagen. In 
deze twee boringen is een pakket zandige geulafzettingen aangeboord en in de boringen 5, 15 en 18 
zijn geulvullingen aangetroffen. De geul zal door het uiterste zuiden van het plangebied gelopen heb-
ben. Ook in het uiterste noordoosten (boring 5) heeft vermoedelijk eveneens een geul gelopen. Er zijn 
geen oeverafzettingen aangetroffen. De oevers van de Wormer-geulen zijn over het algemeen echter 
vrij smal, waardoor ze makkelijk gemist kunnen worden met een 40x50 m boorgrid. Indien aanwezig, 
zal deze relatief zwak ontwikkeld zijn. Ter plaatse van boring 5 is geen ontkalkte top van de geulvul-
ling aangetroffen en hier lijken deze afzettingen deels geërodeerd door de zee-afzettingen van het 
Walcheren Laagpakket. In de geulafzettingen/-vulling in het zuiden van het plangebied (boring 15, 18, 
20-22) is in de meeste gevallen een ontkalkte top aanwezig. Mogelijk was na het droogvallen van de 
geul op de zandige delen hiervan bewoning mogelijk, ter plaatse van boring 21 en 22. Hier bevindt 
zich mogelijk een intact prehistorisch landschap waarop bewoning mogelijk is geweest. Dit bevindt 
zich op 65 à 90 cm –mv (-1,6 m NAP). 
 
Archeologische indicatoren 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Het gaat hier echter om een 
verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de geologische opbouw en mogelijke bodemversto-
ringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de 
aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. 
 
2.4 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
• Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat, onder een verstoorde laag van meestal 20 à 70 cm, 
meestal een pakket kalkrijke, lichtgrijze, sterk tot uiterst siltige klei met zandlagen aanwezig is. Dit 
betreffen zee-afzettingen (Walcheren Laagpakket) die in een dynamisch milieu zijn afgezet. In enkele 
boringen is dit pakket onderin zwak humeus, kalkloos en/of iets minder siltig, duidend op wat rustigere 
omstandigheden. Hieronder bevindt zich een veenpakket, waarvan de top zich overwegend op 0,8 à 
1,5 m –mv (-1,5 à -2,1 m NAP) bevindt. Onder het veen is in de meeste boringen een pakket lichtgrij-
ze, slappe klei aanwezig. Dit betreffen getijde-afzettingen van het Wormer Laagpakket. In enkele bo-
ringen, vooral in het zuiden van het plangebied, zijn kalkrijke geulafzettingen aangetroffen, waarvan 
de top vaak ontkalkt is. 
 
• Wat is de diepteligging en aard van het veenlandschap? Is sprake van een veraarde veenlaag? 
Het veen bevindt zich op 0,8 à 1,5 m –mv (-1,5 à -2,1 m NAP). In het centrale deel van het plange-
bied is de top van het veen zwak tot sterk kleiig en veraard, of is het deels geoxideerd. Dit betreft 
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eveneens de zone waar de top van het veen relatief hooggelegen is. Vermoedelijk zullen eventuele 
archeologische waarden, die in de top van het veenpakket verwacht worden, in deze zone nog deels 
bewaard gebleven zijn. In het noorden en uiterste zuidwesten van het plangebied zullen eventuele 
resten in het veen als gevolg van erosie reeds verloren zijn gegaan. 
 
• Wat is de diepteligging en aard van het prehistorische landschap? Is sprake van een vegetatieho-

rizont? 
Het laagpakket van Wormer bestaat uit lichtgrijze slappe klei zonder vegetatieniveaus. Vermoedelijk 
was geen sprake van gunstige bewoningsomstandigheden. In enkele boringen, vooral in het zuiden 
van het plangebied, zijn kalkrijke geulafzettingen aangetroffen. Op de zandige geulafzettingen kon, na 
het droogvallen hiervan, mogelijk enige tijd gewoond worden. Dit zal vooral het geval zijn geweest in 
het uiterste zuiden, ter plaatse van boring 20 en 21. Hier kunnen prehistorische bewoningsresten 
aangetroffen worden op 65 à 90 cm –mv (-1,6 m NAP). In de boringen 5, 15 en 18 is een geulvulling 
van uiterst siltige, slappe klei aanwezig, die waarschijnlijk ongunstig was voor bewoning. 
 
• In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat de bodem in het grootste deel van het plangebied ver-
stoord is tot 20 à 70 cm –mv en in enkele boringen tot maximaal 130 cm –mv. De verstoring reikt tot 
in de zeeafzettingen van het Walcheren Laagpakket. 
 
• Wat zijn de gevolgen van het aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische 

verwachting? 
Op basis van het booronderzoek blijft de kans reëel dat archeologische resten binnen het plangebied 
aanwezig zijn. Deze resten worden vooral verwacht in de top van het Hollandveen Laagpakket. In het 
uiterste zuiden kan sprake van een tweede niveau in de top van de zandige geulafzettingen. In het 
zuidelijke deel van het plangebied worden archeologische resten vanaf -1,5 m NAP verwacht en in 
het middeldeel vanaf -1,8 m NAP. In het noordelijke deel van het plangebied zijn geen  
 
• Wat zijn de gevolgen van de geplande bodemingrepen op eventueel verwachte archeologische 

resten? 
Aanbevolen wordt een bufferzone te hanteren van 30 cm boven het archeologisch relevante niveau. 
Bij bodeningrepen dieper dan -1,2 m NAP in het zuiden en -1,5 m NAP in het middendeel worden 
eventuele archeologische waarden mogelijk bedreigd. In het noordelijk deel zijn geen veraarde veen-
lagen of andere mogelijke archeologische niveaus aangetroffen. Hier worden geen archeologische 
resten meer verwacht. 
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3 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
Op basis van de opgestelde archeologische verwachting werden in de top van het Hollandveen 
Laagpakket archeologische resten uit de IJzertijd – Romeinse tijd verwacht. Onder het veenpakket, in 
eventuele oeverwallen, werden mogelijke resten uit de prehistorie verwacht, waar sprake is van vege-
tatieniveaus. Voor vindplaatsen uit de Nieuwe tijd gold een lage verwachting. Op basis hiervan is een 
inventariserend veldonderzoek, verkennend booronderzoek uitgevoerd. De doelstellingen van dit 
booronderzoek zijn het toetsen van de gespecificeerde verwachting, het in kaart brengen van het 
veenlandschap en prehistorische landschap en daarmee de mogelijkheden voor bewoning in het 
Neolithicum tot de Middeleeuwen, evenals het bepalen van de intactheid van de bodem. 
 
Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat de bodem tot overwegend 20 à 70 cm –mv verstoord is 
en in enkele boringen tot maximaal 130 cm –mv. Hieronder zijn verschillende archeologisch relevante 
niveaus aangetroffen. Het Hollandveen Laagpakket bevindt zich op 0,8 à 1,5 m –mv (-1,5 à -2,1 m 
NAP). In het centrale deel van het plangebied is de top van het veen zwak tot sterk kleiig en veraard, 
of is het deels geoxideerd. Dit betreft eveneens de zone waar de top van het veen relatief hooggele-
gen is. Vermoedelijk zullen eventuele archeologische waarden, die in de top van het veenpakket ver-
wacht worden, in deze zone nog deels bewaard gebleven zijn. In het noorden en uiterste zuidwesten 
van het plangebied zullen eventuele resten in het veen als gevolg van erosie reeds verloren zijn ge-
gaan.  
 
Onder het veen is in de meeste boringen een pakket lichtgrijze, slappe klei aanwezig. Dit betreffen 
getijde-afzettingen van het Wormer Laagpakket. Gezien de ongerijptheid van het kleipakket, evenals 
het ontbreken van humeuze of gerijpte niveaus, was vermoedelijk geen sprake van gunstige bewo-
ningsomstandigheden. In enkele boringen, vooral in het zuiden van het plangebied, zijn kalkrijke 
geulafzettingen aangetroffen, waarvan de top vaak ontkalkt is. Op de zandige geulafzettingen kon, na 
het droogvallen hiervan, mogelijk enige tijd gewoond worden. Dit zal vooral het geval zijn geweest in 
het uiterste zuiden, waar de geulafzettingen uit zandige klei en zeer fijn zand bestaan. Hier kunnen 
prehistorische bewoningsresten aangetroffen worden op 65 à 90 cm –mv (-1,6 m NAP). In de overige 
boringen is een geulvulling van uiterst siltige, slappe klei aanwezig, die waarschijnlijk ongunstig was 
voor bewoning.  
 
Op basis van het booronderzoek blijft de kans reëel dat archeologische resten binnen het plangebied 
aanwezig zijn. Deze resten worden vooral verwacht in de top van het Hollandveen Laagpakket. In het 
uiterste zuiden kan sprake van een tweede niveau in de top van de zandige geulafzettingen. In het 
zuidelijke deel van het plangebied worden archeologische resten vanaf -1,5 m NAP verwacht en in 
het middeldeel vanaf -1,8 m NAP. Aanbevolen wordt een bufferzone te hanteren van 30 cm boven het 
archeologisch relevante niveau. Vandaar dat geadviseerd wordt om vervolgonderzoek uit te voeren 
bij bodemingrepen dieper dan -1,2 m NAP in het zuiden en -1,5 m NAP in het middendeel van het 
plangebied (figuur 11).  
 
Over het algemeen zijn bewoningsresten in de top van het veen niet goed op te sporen door middel 
van een karterend booronderzoek.6 Het  vervolgonderzoek kan daarom het beste worden uitgevoerd 
in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek, karterend en waarderend proefsleuvenonder-
zoek. Bij een proefsleuvenonderzoek dienen verspreid over het plangebied sleuven gegraven te wor-
den met als doel om eventuele archeologische waarden te karteren en waarderen. Hierbij dient ook 
het prehistorische landschap in het uiterste zuiden (boring 20 en 21) te worden meegenomen. Voor 
dit onderzoek dient een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen te zijn opge-
steld waarin is vastgelegd waaraan het onderzoek moet voldoen. 
                                                      
6
 Soonius & De Groot, 2019.  
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Binnen het noordelijk deel van het plangebied wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten 
uitvoeren. 
 
Mochten tijdens de graafwerkzaamheden in het vrijgegeven deel toch archeologische waarden wor-
den aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erf-
goedwet uit juli 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed). 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart7 
 

 
 
  

                                                      
7 Uit; Soonius & De Groot, 2019. 
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Figuur 5. Situering van het plangebied op paleogeografische kaarten8 
 

 
 

  

                                                      
8 Ibid. 
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Figuur 6. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied9 
 

 
 
  

                                                      
9 Ibid. 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Kadastrale Minuut van 182610 
 

 
 
  

                                                      
10 Ibid. 
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Figuur 8. Boorpuntenkaart 
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Figuur 9. Resultaten van het booronderzoek, met diepteligging van het Hollandveen 
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Figuur 10. Dwarsprofiel boring 21-4 (afstand tussen boringen is 45 m) 
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Figuur 11. Advieskaart 
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Bijlage 1 Boorprofielen11 

 
                                                      
11

 Dieptes in cm NAP (links) en cm –mv (rechts) 

1
X: 113181,00
Y: 534825,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

-250

tuin0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Veel gevlekt grijs, 
omgew erkte grond

50

Klei, sterk zandig, blauw grijs, 
scherp, roestvlekken, kalkloos, 
opgebrachte grond

110

Zand, uiterst f ijn, kleiïg, zw ak 
humeus, bruingrijs, Weinig gevlekt 
grijs, omgew erkte grond130

Klei, sterk siltig, matig plantenresten 
houdend, lichtgrijs, Walcheren 
Laagpakket, scherp, kalkloos150

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rietveen, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

170

Klei, sterk siltig, matig plantenresten 
houdend, licht bruingrijs, Wormer 
Laagpakket, kalkloos

200

2
X: 113163,00
Y: 534796,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

gras0

Zand, uiterst f ijn, kleiïg, zw ak 
humeus, bruingrijs, Kb, 
opgebrachte grond

70

Zand, uiterst f ijn, matig siltig, matig 
schelphoudend, lichtgrijs, geleidelijk, 
kleilagen, kalkrijk90

Klei, sterk siltig, zw ak plantenresten 
houdend, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
kalkloos

110

Veen, zw ak kleiïg, donker 
zw artbruin, Rietveen, iets geox, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

115

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rietveen, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

125

Klei, sterk siltig, zw ak humeus, 
sterk plantenresten houdend, 
bruingrijs, Wormer Laagpakket, 
geleidelijk, kalkloos

135

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rietveen, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk, 
kleilagen

150

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, licht bruingrijs, Dieper dan 
180 loopt uit guts, Wormer 
Laagpakket, kalkloos

180

3
X: 113199,00
Y: 534798,00

m NAP-0,6 grind0

Zand, zeer grof, zw ak siltig, sterk 
grindig, donkergrijs, Gestuit  op 
puinlaag, 5 locaties geprobeerd, 
opgebrachte grond

20

4
X: 113243,00
Y: 534796,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, omgew erkte grond

20

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, roestvlekken: w einig, 
kalkrijk

110

Klei, uiterst siltig, zw ak humeus, 
grijs, Walcheren Laagpakket, 
scherp, roestvlekken: spoor, kalkrijk

140

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Riet, 
Hollandveen Laagpakket, kleilagen

200
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5
X: 113263,00
Y: 534756,00

m NAP-1
-100

-150

-200

-250

-300

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Veel gevlekt grijs, 
omgew erkte grond

40

Zand, uiterst f ijn, matig siltig, licht 
blauw grijs, scherp, kleilagen, kalkarm

50

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, roestvlekken: w einig, 
kalkrijk

105

Klei, sterk siltig, zw ak humeus, 
matig plantenresten houdend, 
bruingrijs, Walcheren Laagpakket, 
geleidelijk, kalkrijk

150

Klei, uiterst siltig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Wormer Laagpakket, 
geulvulling, zandlagen, kalkrijk, 
Geulafzetting

200

6
X: 113224,00
Y: 534756,00

m NAP-1
-100

-150

-200

-250

-300

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Zb, omgew erkte grond

30

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, roestvlekken: w einig, 
kalkrijk

140

Klei, sterk siltig, matig plantenresten 
houdend, blauw grijs, onderin vb, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

155

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Bosveen, 
Hollandveen Laagpakket, kleilagen

200

7
X: 113183,00
Y: 534756,00

m NAP-0,6

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Zb, omgew erkte grond

55

Klei, uiterst siltig, matig 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
roestvlekken: w einig, kalkrijk

95

Klei, sterk siltig, zw ak plantenresten 
houdend, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk120

Klei, sterk siltig, matig plantenresten 
houdend, bruingrijs, Vb, zb, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
kalkrijk

150

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

165

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Riet, 
Hollandveen Laagpakket

200

8
X: 113143,00
Y: 534756,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

-250

gras0

Zand, matig f ijn, kleiïg, zw ak 
humeus, bruingrijs, Kb, 
opgebrachte grond

30

Zand, matig grof , zw ak siltig, 
lichtgrijs, opgebrachte grond

40

Klei, uiterst siltig, zw ak 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk

90

Klei, uiterst siltig, licht bruingrijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
zandlagen, kalkloos110

Veen, zw ak kleiïg, donkerbruin, 
Zegge, Hollandveen Laagpakket, 
geleidelijk, kleilagen

120

Veen, zw ak kleiïg, donkerbruin, 
Zegge, Hollandveen Laagpakket

150

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Riet, 
Hollandveen Laagpakket

180

Klei, matig siltig, zw ak 
plantenresten houdend, licht 
blauw grijs, Wormer Laagpakket, 
kalkloos

200
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9
X: 113123,00
Y: 534716,00

m NAP-0,6

-100

-150

-200

bosgrond0

Grind, f ijn, sterk zandig, uiterst 
puinhoudend, roodbruin, Puinlaag

30

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donker 
bruingrijs, scherp, omgew erkte 
grond

60

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk

130

Klei, sterk siltig, licht blauw grijs, 
Humusvlekken, Walcheren 
Laagpakket, scherp, zandlagen, 
kalkrijk

150

Veen, mineraalarm, donker 
zw artbruin, Geoxideerd, 
Hollandveen Laagpakket, kleilagen

160

Veen, mineraalarm, bruin, Riet, 
Hollandveen Laagpakket

170

Klei, matig siltig, lichtgrijs, Valt uit 
guts, Wormer Laagpakket

180

10
X: 113163,00
Y: 534716,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
zw ak puinhoudend, bruingrijs, 
Weinig gevlekt grijs, omgew erkte 
grond

30

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, zandlagen, 
roestvlekken: w einig, kalkrijk

95

Klei, sterk siltig, zw ak humeus, 
matig plantenresten houdend, 
bruingrijs, Walcheren Laagpakket, 
geleidelijk, kalkloos

115

Veen, zw ak kleiïg, zw artbruin, Rv, 
veraard, Hollandveen Laagpakket, 
geleidelijk, kleilagen140

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rv, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

170

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, matig riethoudend, licht 
blauw grijs, Wormer Laagpakket, 
geleidelijk, kalkloos

190

Veen, zw ak kleiïg, bruin, 
Hollandveen Laagpakket

200

11
X: 113203,00
Y: 534716,00

m NAP-0,8

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, omgew erkte grond

30

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, roestvlekken: w einig, 
kalkrijk55

Klei, sterk siltig, zw ak humeus, 
matig plantenresten houdend, 
bruingrijs, Vb, Walcheren 
Laagpakket, geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, kalkloos90

Klei, sterk siltig, blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
veenlagen, kalkloos

120

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, matig riethoudend, licht 
bruingrijs, Walcheren Laagpakket, 
scherp, kalkloos

130

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rietveen, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

155

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, matig riethoudend, licht 
bruingrijs, Dieper dan 170 valt uit 
guts, Wormer Laagpakket

170

12
X: 113243,00
Y: 534716,00

m NAP-0,9

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Veel gevlekt grijs, 
omgew erkte grond

40

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, roestvlekken: w einig, 
kalkrijk

70

Klei, sterk siltig, zw ak humeus, 
matig plantenresten houdend, 
bruingrijs, Walcheren Laagpakket, 
scherp, kalkloos

100

Veen, zw ak kleiïg, zw artbruin, 
Rietveen, geox, Hollandveen 
Laagpakket, geleidelijk120

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, licht bruingrijs, Wormer 
Laagpakket, geleidelijk, kalkloos

130

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rv, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

160

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, lichtgrijs, Wormer 
Laagpakket, kalkloos

200
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13
X: 113223,00
Y: 534676,00

m NAP-1,1

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Veel gevlekt grijs, 
omgew erkte grond

30

Klei, uiterst siltig, sterk 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

100

Veen, sterk kleiïg, zw art, Veraard, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk

105

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, bruingrijs, Wormer 
Laagpakket, geleidelijk, kalkloos

107

Veen, zw ak kleiïg, donkerbruin, Rv, 
geoxideerde laagjes, Hollandveen 
Laagpakket

120

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, lichtgrijs, Valt uit guts, 
Wormer Laagpakket, kalkloos

140

14
X: 113183,00
Y: 534676,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

-250

gras0

Zand, matig grof, sterk siltig, zw ak 
humeus, donkergrijs, Kb, 
opgebrachte grond

50

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Zb, scherp, Weinig 
gevlekt grijs, omgew erkte grond70

Klei, uiterst siltig, matig 
schelphoudend, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

130

Veen, zw ak kleiïg, donker 
zw artbruin, Rv geox, Hollandveen 
Laagpakket

140

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rv, 
Hollandveen Laagpakket, geleidelijk, 
kleilagen

175

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, licht blauw grijs, Wormer 
Laagpakket, kalkloos

200

15
X: 113143,00
Y: 534676,00

m NAP-0,6

-100

-150

-200

-250

gras0

Zand, matig grof , sterk siltig, zw ak 
humeus, matig puinhoudend, grijs, 
Kb, opgebrachte grond

60

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk

110

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
kalkloos

120

Veen, zw ak kleiïg, donkerbruin, 
Geoxideerde laagjes, Hollandveen 
Laagpakket, geleidelijk, kleilagen150

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Wormer Laagpakket, geulvulling, 
geleidelijk, kalkloos

160

Klei, uiterst siltig, zw ak 
plantenresten houdend, licht 
blauw grijs, Wormer Laagpakket, 
geulvulling, zandlagen, kalkrijk200

16
X: 113103,00
Y: 534676,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

bosgrond0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk puinhoudend, donker 
bruingrijs, omgew erkte grond

60

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
zw ak puinhoudend, bruingrijs, Veel 
gevlekt grijs, omgew erkte grond

85

Klei, uiterst siltig, sterk 
schelphoudend, Walcheren 
Laagpakket, geleidelijk, kalkrijk

95

Klei, sterk siltig, Walcheren 
Laagpakket, geleidelijk, kalkrijk

110

Klei, matig siltig, Walcheren 
Laagpakket, geleidelijk, kalkloos

120

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rv, 
Hollandveen, geleidelijk

130

Klei, matig siltig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Wormer Laagpakket, 
scherp, kalkloos

132

Veen, zw ak kleiïg, zw artbruin, 
Geox rv, Hollandveen, geleidelijk

140

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Valt uit 
guts, Wormer Laagpakket, kalkloos

145
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17
X: 113083,00
Y: 534636,00

m NAP-0,8

-100

-150

-200

bosgrond0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donker 
bruingrijs, omgew erkte grond

50

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Zandbrokken, kalkloos, omgew erkte 
grond

85

Zand, uiterst f ijn, kleiïg, zw ak 
humeus, bruingrijs, omgew erkte 
grond

110

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Valt uit 
guts, Wormer Laagpakket, 
roestvlekken: w einig, kalkloos130

18
X: 113123,00
Y: 534636,00

m NAP-0,6

-100

-150

-200

gras0

Zand, matig grof, sterk siltig, zw ak 
humeus, grijs, Kb, opgebrachte 
grond

50

Zand, matig grof, zw ak siltig, 
lichtgrijs, opgebrachte grond

90

Klei, uiterst siltig, blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
zandlagen, kalkrijk110

Veen, zw ak kleiïg, donker 
bruingrijs, Veraard, Hollandveen, 
geleidelijk, kleilagen130

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Wormer Laagpakket, geulvulling, 
kalkloos

140

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Valt uit guts, Wormer Laagpakket, 
geulvulling, zandlagen, kalkrijk

150

19
X: 113163,00
Y: 534636,00

m NAP-0,6

-100

-150

-200

-250

gras0

Zand, matig grof , sterk siltig, zw ak 
humeus, grijs, opgebrachte grond

30

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, scherp, Weinig gevlekt 
grijs, omgew erkte grond

70

Klei, uiterst siltig, licht blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
zandlagen, roestvlekken: spoor, 
kalkrijk

130

Klei, sterk siltig, matig 
schelphoudend, blauw grijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
zandlagen, kalkrijk155

Veen, zw ak kleiïg, donkerbruin, Rv 
iets geox, Hollandveen

160

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Rv, 
Hollandveen, geleidelijk

180

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, licht bruingrijs, Wormer 
Laagpakket, kalkloos

200

20
X: 113199,00
Y: 534636,00

m NAP-0,9

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, Veel gevlekt grijs, 
omgew erkte grond

40

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, scherp, 
kalkloos

80

Veen, mineraalarm, zw artbruin, 
Bosveen geoxideerd, Hollandveen

90

Veen, mineraalarm, bruin, Bosveen, 
Hollandveen, geleidelijk

95

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, licht bruingrijs, Wormer 
Laagpakket, geleidelijk, kalkrijk

100

Veen, zw ak kleiïg, bruin, Bosveen, 
Hollandveen, geleidelijk

125

Klei, sterk siltig, sterk plantenresten 
houdend, licht bruingrijs, Wormer 
Laagpakket, scherp, kalkloos165

Veen, zw ak kleiïg, grijsbruin, Rv, 
Hollandveen

200
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21
X: 113143,00
Y: 534596,00

m NAP-0,7

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
grijs, scherp, Weinig gevlekt grijs, 
omgew erkte grond

50

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, kalkloos

80

Veen, sterk kleiïg, zw art, Veraard, 
Hollandveen, scherp

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
plantenresten houdend, licht 
bruingrijs, Wormer geulafzetting, 
kleilagen, kalkloos

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
blauw grijs, Wormer geulafzetting, 
kleilagen, kalkrijk

200

22
X: 113105,00
Y: 534599,01

m NAP-0,9

-100

-150

-200

-250

gras0

Klei, sterk zandig, zw ak humeus, 
bruingrijs, omgew erkte grond

50

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
roestvlekken: spoor, kalkloos

60

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Walcheren Laagpakket, geleidelijk, 
Weinig gevlekt lichtgrijs, kalkloos

65

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, Wormer 
Laagpakket, geleidelijk, zandlagen, 
kalkloos

70

Klei, sterk zandig, zw ak 
plantenresten houdend, licht 
blauw grijs, Wormer geulafzetting, 
kleilagen, kalkloos

200
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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
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Vervolgtraject Archeologie West-Friesland adviseert de initiatiefnemer nader archeologisch 
onderzoek te laten uitvoeren door een archeologische instelling of bedrijf. 

 
1. Inleiding 

Op 20 en 21 juli 2021 is in opdracht van gemeente Schagen een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd aan de P. Ottstraat, Schagerbrug, gemeente Schagen. Aanvullend is op 12 augustus 
nog een aantal aanvullende In dit document worden vervolgstappen met betrekking tot het 
plangebied P. Ottstraat in Schagerbrug geadviseerd. Het onderzoek heeft betrekking op het 
plangebied dat wordt beschreven in het Programma van Eisen.1  
Op basis van het proefsleuvenonderzoek en de aanvullende boringen wordt het plangebied 
vrijgegeven voor verder archeologisch onderzoek. Voor het plangebied kan de dubbelbestemming 
archeologie worden opgeheven. Wel dient in de vergunning te worden opgenomen dat eventuele 
werkzaamheden in het zuidoostelijke deel van het plangebied, dieper dan 50 cm – maaiveld, 
worden gemonitord (blauwe vierkant afbeelding 1).  

                                                 
1 De Wit 2021. 
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Afbeelding 1. Vrijgavekaart van plangebied P. Ottstraat in Schagerbrug, gemeente Schagen. 
 

2. Voorlopige resultaten 

Op het terrein werden drie proefsleuven met een totale omvang van ruim 300 m2 gegraven. Van 
werkput 1 is het gehele noordprofiel gedocumenteerd. Van werkputten 2 en 3 zijn per put twee 
profielstaten gedocumenteerd. 
 
Ter plaatse van werkput 1 bevonden de kwelderafzettingen zich tussen de -1,5 m en -1,6 m NAP. 
Daarop lag een laag veen van 0,1 m tot 0,2 m dik met daarin veel keramiekfragmenten uit de 
IJzertijd. Waarschijnlijk werd hier in de IJzertijd direct op het veen gewoond. Door oxidatie 
vanwege natuurlijke ontwatering en landbewerking klonk het veen hier in, waardoor de laag hier 
(slechts) 0,1 m tot 0,2 m dik was (circa 70 cm – maaiveld).  
 
In werkputten 2 en 3 was de veenlaag een stuk dikker, namelijk 0,35 m. Hierin zaten geen 
vondsten en waren nog duidelijk plantenresten zichtbaar. De natuurlijke bodem bevond zich hier 
ook op een diepte van -1,95 m NAP. Waarschijnlijk was het op deze locatie te nat om te wonen in 
de IJzertijd-Romeinse tijd. Vrijwel in alle werkputten lag bovenop de veenlaag een pakket van 
lichtgrijze gelaagde zandige klei met bandjes schelpgruis (Laagpakket van Walcheren).  
 
Duidelijke aanwijzingen voor bebouwing, zoals paalgaten, ontbraken. Echter, in het westelijke deel 
van werkput 1 lag een laag op het veen bestaande uit heterogene en niet-gelaagde lichtgrijze 
zandige klei. In dit pakket werd een aanzienlijke hoeveelheid keramiek uit de IJzertijd-Romeinse 
tijd aangetroffen, waaronder ook grote scherven. Op basis hiervan is tussen werkput 1 en 2, in 
overleg met het Bevoegd Gezag, een derde sleuf aangelegd ter hoogte van het pakket. Hieruit 
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bleek dat het een laag betreft met een noordoost-zuidwest oriëntatie, gelijk aan de andere lagen in 
werkput 1. Mogelijk betreft het een overstromingspakket. De grote aardewerkscherven in de laag 
wijzen er wel op dat in de nabijheid van het pakket een nederzetting aanwezig is.  
 
Aanvullend booronderzoek 
Om beter inzicht te krijgen in het (cultuur)landschap en de diepteligging van de archeologisch 
interessante lagen, zijn enkele aanvullende boringen gezet aan de zuidzijde van het 
onderzoeksgebied (zie afbeelding 1). Hieruit bleek dat de dunne veraarde venige laag in werkput 1 
ook ter hoogte van de boringen aanwezig was en dat de laag van het oosten naar het westen toe 
zakte. In één van de boringen werd een stukje aardewerk gevonden (BP2). De diepteligging van de 
archeologische interessante laag (top veraarde veen) ligt tussen de 60 en 75 cm – maaiveld. Op 
basis van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat eventuele archeologische resten zich 
in het plangebied voornamelijk zullen bevinden in de zuidoostelijke hoek van het terrein. 
 
De boringen en het proefsleuvenonderzoek wijzen er op dat in de nabijheid van het plangebied een 
nederzetting uit de Inheems Romeinse tijd aanwezig is. Op basis van het gebrek aan sporen uit 
deze periode en de vele aanwijzingen voor overstromingen in het gebied is besloten het plangebied 
vrij te geven voor verder archeologisch onderzoek. Wel dienen graafwerkzaamheden die dieper 
gaan dan 50 cm – maaiveld aan de zuidoostzijde van het plangebied te worden gemonitord.  
 

3. Advies 

Het plangebied wordt vrijgegeven voor verder archeologisch onderzoek. Wel dient in de vergunning 
te worden opgenomen dat toekomstige werkzaamheden in de zuidoostelijke hoek van het terrein, 
dieper dan 50 cm – maaiveld, worden gemonitord. 
 

4. Bronnen 
 
Wit, M.J.M. de, 2021. Programma van Eisen archeologisch proefsleuvenonderzoek woonuitbreiding 
B-veld te Schagerbrug, gemeente Schagen (NH) (projectnummer 21300372), Leek. 





bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 

Bijlage 9  Definitief bodemonderzoek 



bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 
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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Schagen heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek, nader 
bodemonderzoek en een verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het voormalige voetbalveld te 
Schagerbrug. 
 
Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot de uitvoering van het bodem- en verhardingsonderzoek wordt gevormd door een voorgenomen 
woningbouwproject. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Op basis van het verkennend onderzoek 
heeft een nader bodemonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het verkennend en nader onderzoek zijn 
beschreven in onderhavig rapport. 
 
Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de eige-
naar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft het 
bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de bijbe-
horende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat ’Veldwerk bij 
milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf (erkend bodem-
intermediair). De werkzaamheden van het verhardingsonderzoek vallen niet onder certificering van BRL SIKB 2000. 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 
verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725:2017. Om tot een juiste uitvoering van het milieuhygiënisch 
vooronderzoek te komen, dient de aanleiding voor het vooronderzoek te worden vastgesteld. Binnen  
NEN 5725:2017 zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.  
 
A) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een uit te voeren bodemonderzoek; 
B) opstellen hypothese over de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten bij een nul- 

en eindsituatieonderzoek; 
C) opstellen hypothese over de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem voorafgaande aan het 

toepassen van grond of baggerspecie; 
D) opstellen hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van een partijkeuring; 
E) opstellen of actualiseren van een bodemkwaliteitskaart; 
F) toetsing gebruik kwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond; 
G) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten 

behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s. 
 
Op basis van de uit te voeren werkzaamheden is als aanleiding gekozen voor het vooronderzoek (A).  
 
Het historisch onderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende aspecten: 
• locatiegegevens; 
• verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit; 
• gebruik en beïnvloeding van de locatie, de verdachte situatie, de activiteiten, een ongewoon voorval. 
 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie kan worden gebruikt voor het opstellen van een adequate 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodem-
onderzoek. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand van de bronnen vermeld in 
tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1  Overzicht geraadpleegde bronnen 

Bron 

Opdrachtgever 

Landelijke website bodeminformatie (Bodemloket) 

Historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
Bodeminformatiesysteem (Nazca-i) 

Luchtfoto’s (Google Earth) 

Het Kadaster 

 

2.2 Gegevens onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft een voormalig voetbalveld met een boomwal eromheen. Aan de straatzijde van het 
perceel bevindt zich een skatebaan met asfaltverharding. Tevens is er een puinverharding en een betonverharding 
aanwezig, mogelijk voor parkeerdoeleinden. De totale oppervlakte bedraagt circa 1,8 ha. De onderzoekslocatie 
bestaat uit twee kadastrale percelen. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Zeipe, sectie D met nummers 
3118 en 3119. 
 
In bijlage 1 is de topografische situering van de onderzoekslocatie weergegeven en in bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 3.  
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2.3 Historische bodeminformatie 

Na raadpleging van historisch kaartmateriaal blijkt dat het voetbalveld omstreeks 1980 is aangelegd, hiervóór was 
de locatie in gebruik als weiland/ natuur. 
 
Uit informatie van de landelijke bodeminformatiewebsite blijkt dat er, zover bekend, op de locatie geen bodem-
onderzoeken zijn uitgevoerd. Op het terrein dat grenst aan de zuidoostzijde heeft Grondslag in juni 2015 een 
bodemonderzoek verricht (kenmerk 23648). In Bodemloket staat aangegeven dat de naastgelegen locatie voldoende 
is onderzocht.  
 

2.4 Hypothese 

Op basis van de bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat de onderzoekslocatie als onverdacht wordt 
aangemerkt ten aanzien van het voorkomen van een bodemverontreiniging.  
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3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategieën  

Op basis van de reeds verzamelde informatie is het verkennend bodemonderzoek ter plaatse is onderzoek verricht 
conform de onderzoeksstrategie ‘Grootschalige niet-lijnvormige onverdachte locatie (GR-NL-ONV)’, volgens  
NEN 5740. 
 
Het bodemonderzoek is gecombineerd met een onderzoek naar het aanwezige menggranulaat, de asfaltverharding 
en de puinverharding. Het asfaltonderzoek (wegenbouwonderzoek) is uitgevoerd conform de CROW-publicatie 2010 
(versie 2015). 
 
Het nader bodemonderzoek is verricht op basis van NTA 5755 (Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 
onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, juli 2010). 
 

3.2 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis ten behoeve van het verkennend onderzoek is op 
16 januari 2020 uitgevoerd en kernboringen ten behoeve van het nader onderzoek zijn uitgevoerd op 6 mei 2020 
door een gekwalificeerd monsternemer voor protocol 2001 van MUG Ingenieursbureau, de heer A. Westerhoek. 
Tijdens de boorwerkzaamheden is gebleken dat er op de locatie sprake is van een bovenlaag asfalt met daaronder 
asfaltgranulaat en slakken. Het asfaltgranulaat is onderzocht op de uitloog parameters en samenstelling.  
De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn gebaseerd op de bovengenoemde onderzoeksstrategieën 
en zijn opgenomen in tabel 3.1.  

Tabel 3.1  Overzicht werkzaamheden en laboratoriumonderzoek 

Locatie Boringen Boring met peilbuis Analyses grond Analyses grondwater 

Verkennend onderzoek    

Voormalig voetbalveld 
17 tot 0,5 m-mv 

4 tot 2,0 m-mv 
3 tot ca. 2,5 m-mv 

2 x standaardpakket bovengrond 

2 x standaardpakket ondergrond 
1 x PFAS (excl. GenX) 

3 x standaardpakket 
grondwater 

Fundatiemateriaal 
(asfaltgranulaat) 

3 x kernboring - 

3 x metalen-15 (na uitloging) 
3 x standaard bodem excl. lutum en 
humus 
3 x uitloging : 4 anionen 

3 x uitloging : Cascadeproef BRBS 
(met 1 trap L/S=10) 

1 x asbest in puin 

- 

Wegenbouwonderzoek 2 x kernboring - 

1 x PAK in asfalt (CROW210) (excl 
malen/breken) 
2 x laagopbouw+constr.(RAW2015) 
+indic PAK+Foto boorkL 

- 

Nader onderzoek    

Parkeerterrein  
boring 25 

2 tot 1,20 m-mv 

1 tot 1,30 m-mv 

2 tot 1,35 m-mv 

- 5x PAK + organische stof - 

standaardpakket grond     : zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 
standaardpakket grondwater : zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen 
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De grondwatermonstername is op 27 januari 2020 volgens protocol 2002 uitgevoerd door de heer A. Westerhoek. 
De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EC) en de troebelheid (NTU) zijn tijdens 
de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2  Metingen grondwater 
Peilbuis  Filterstelling  

 (m-mv) 
 Grondwaterstand 
 (m-mv) 

 Zuurgraad (pH)  Geleidbaarheid 
 (µS/cm) 

 Troebelheid 
 (NTU) 

01-1-1 1,50 - 2,50 0,66 6,9 3750 20 

02-1-1 1,50 - 2,50 0,80 6,7 3400 9 

03-1-1 1,50 - 2,50 0,60 6,5 1370 19 

 
De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van de waarden die van nature worden gemeten. 
Wel is de NTU-waarde verhoogd (> 10). Deze NTU-waarde heeft een signalerende functie (mate van troebelheid). In 
troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge concentraties in het grondwater worden gemeten. Er is geen 
normatieve grens voor de NTU vastgesteld. De gemeten waarde heeft in het onderhavige geval wel aanleiding 
gegeven om extra controlestappen uit te voeren.  

Hieruit blijkt dat de monsterneming van het grondwater conform NEN 5744 en bij een constante EC is uitgevoerd. 
Verder bleek de oppompsnelheid geen noemenswaardige invloed te hebben op de gemeten NTU-waarde. Deze 
bleef tijdens de bemonstering van het grondwater constant. De hoge NTU-waarde heeft geen negatieve invloed op 
de kwaliteit van het onderhavige onderzoek.  
 
De situering van de boringen is weergegeven op de overzichtstekening die is bijgevoegd als bijlage 2.  

 

3.3 Monsterneming en analyses fundatiemateriaal en wegenbouwonderzoek 

Verspreid over het aanwezige asfalt zijn in totaal vijf kernboringen verricht, waarvan drie voor de analyse op het 
asfaltgranulaat en twee voor het wegenbouwonderzoek.  
 
De (meng)monsters zijn onderzocht door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium 
Eurofins Omegam te Amsterdam. De analysecertificaten zijn bijgevoegd aan bijlage 5. 
 

3.4 Monsterneming en analyses grond en grondwater 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Verder is het opgeboorde materiaal beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De 
grond is bemonsterd per de te onderscheiden laag, uit trajecten van maximaal 0,5 m. Van de grond zijn op basis van 
de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen monsters geselecteerd en samengesteld voor analyse. De meng-
monsters zijn in het laboratorium samengesteld.  
 
De grondmonsters en het grondwatermonster zijn, met uitzondering van het grondmonster van de PFAS-analyses, in 
het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door 
het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De analyse-
certificaten zijn bijgevoegd als bijlage 5. 
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4 Resultaten van het onderzoek 

4.1 Opbouw en verhardingsconstructie, bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De onderzoekslocatie is een voormalige voetbalveld met een bijbehorende parkeerplaats. De bovenlaag van de 
parkeerplaats bestaat uit gravel met daaronder een laag fundatiemateriaal (menggranulaat). De laagdikte van het 
menggranulaat bedraagt circa 0,38 m. Ter plaatse van boring 29 en 30 ligt asfalt. Onder het asfalt ligt menggranulaat 
met een laagdikte van circa 0,35 m. Het menggranulaat is opgeboord met behulp van een kernboor.  
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In het opgeboorde materiaal zijn resten 
baksteen en resten grind aangetroffen. Verder zijn er geen bijmengingen in het opgeboorde materiaal waar-
genomen. Een gedetailleerde beschrijving van de opbouw van de verhardingsconstructies, de bodemopbouw en de 
zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de boorprofielen. De boorprofielen zijn opgenomen als bijlage 4. 
 

4.2 Resultaten fundatiemateriaal 

De resultaten van de analyses van het fundatiemateriaal zijn getoetst aan de maximale samenstellingswaarden voor 
bouwstoffen en aan de maximale emissiewaarden voor niet-vormgegeven volgens de Regeling bodemkwaliteit. De 
toetsingswaarden voor bouwstoffen zijn opgenomen in bijlage 7. In de volgende tabel is een overzicht weergegeven 
van de geanalyseerde monsters en getoetste analyseresultaten. 
 
Tabel 4.1  Overzicht getoetste analyseresultaten bouwstoffen 

Monster Matrix Traject 
(m-mv) 

Boringen Samenstelling 
(organisch) 

Emissie 
(anorganisch) 

Indicatieve classificatie Bbk 

MM-fund. puin 0,00 - 0,35 MM puinlaag - - toepasbaar 

MM-Fund.02 puin 0,40 - 0,60 31, 32 minerale olie >SW 
PAK >SW 

vanadium >EW niet toepasbaar 

MM-Fund.03 puin 0,40 - 0,55 33 - - toepasbaar 

- : geen overschrijdingen 
SW  : samenstellingswaarde 
EW  : emissiewaarde 

 
Uit tabel 4.1 blijkt dat in mengmonster MM-Fund.02 de maximale waarde van zowel de samenstelling als de emissie 
wordt overschreden. Het fundatiemateriaal is indicatief aangemerkt als niet-toepasbare bouwstof. Na toetsing aan 
IBC-eisen blijkt dat het mengmonster wel toepasbaar is als IBC-bouwstof. In de puinlaag (MM puinlaag) worden 
geen van de samenstellingswaarden en/of maximale emissie-waarden van de onderzochte parameters voor niet-
vormgegeven bouwstoffen overschreden. Op basis van deze resultaten is de onderzochte puinlaag indicatief 
beoordeeld als toepasbare bouwstof. De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 5. 
 

4.2.1 Resultaten asbest in fundatiemateriaal 

De analyseresultaten van de asbestanalyse zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het gehalte 
aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg totaal asbest ds gewogen 
(hergebruiksnorm). Het gehalte aan totaal asbest ds gewogen wordt bepaald door de amfibole concentratie 
(amosiet en crocidoliet) te vermenigvuldigen met een factor 10 en deze op te tellen bij de serpentijnconcentratie 
(chrysotiel). 
 
Tabel 4.2 Resultaten asbest analyse in mg/kg ds. 
 Monsternaam  Traject  

(m-mv)  
Analyse puin  
(< 20 mm)  

Totaal concentratie aan 
asbest 

 MM-fund. 0,00 - 0,30 0,0 < 0,5 
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Uit tabel 4.2 blijkt dat er analytisch geen asbest is aangetroffen in het fundatiemateriaal. 
 

4.2.2 Resultaten asfaltonderzoek 

Indien de PAK-detector op het freesasfalt oplicht onder uv-licht, kan worden aangenomen dat het asfalt meer dan 
250 mg/kg ds aan PAK bevat en als teerhoudend moet worden aangemerkt. Wanneer er geen fluorescentie wordt 
waargenomen, kan het PAK-gehalte door middel van een DLC- of GCMS-analyse worden vastgesteld. De 
grenswaarde voor PAK in asfalt is vastgesteld op 75 mg/kg ds. De resultaten van het uitgevoerde asfaltonderzoek 
zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Resultaten PAK-markertest  

Uitgevoerde analyse laagopbouw en PAK-markertest  

Kern Resultaat  

29 geen fluorescerend gebied waargenomen  

30 geen fluorescerend gebied waargenomen  

 
Uit de DLC-proef blijkt dat er geen fluorescentie is waargenomen van de onderzochte monsters. Conform  
CROW-publicatie 210 kan worden aangenomen dat het asfalt een PAK10-gehalte ≤ 75 mg/kg zal bevatten. Het asfalt is 
daarmee niet teerhoudend. 
 

4.3 Resultaten grond en grondwater 

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in 
deze rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens 
de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m3 
bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater 
geldt dat als in meer dan 100 m3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder 
andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de 
volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, 
dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond zijn de resultaten in deze rapportage 
tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten worden 
ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
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Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald door de 
individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum en organisch 
stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. 
 

4.3.1 Toepassingskader PFAS (PFOA en PFOS) 

Voor PFOS, PFOA en GenX is geen normering opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Met ingang van de 
aanpassing van het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ op 29 november 2019 zijn voorlopige toepassingsnormen 
vastgesteld, die tussentijds op basis van voortschrijdend kennis en onderzoek zijn geactualiseerd op 2 juli 2020.  
 
Het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en bagger. 
Dat kader zal in de toekomst juridisch worden verankerd via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
Het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ is opgesteld aan de hand van het advies van het RIVM over risicogrenzen voor 
PFOS, PFOA en GenX en heeft het voorzorgbeginsel als uitgangspunt. Medeoverheden, maar ook het bedrijfsleven 
hebben meetdata beschikbaar gesteld zodat versneld tijdelijke landelijke achtergrondwaarden konden worden 
bepaald. Het RIVM heeft op basis van de beschikbare informatie tijdelijke landelijke achtergrondwaarden afgeleid. 
Het RIVM adviseert op dit moment voor alle stoffen uit de PFAS-groep een landelijke achtergrondwaarde van  
1,4 μg/kg ds. Specifiek voor PFOA adviseert het RIVM een landelijke achtergrondwaarde van 1,9 μg/kg ds. Bij deze 
waarden is er volgens het RIVM geen sprake van risico’s voor de gezondheid of overschrijding van effectniveaus voor 
het ecosysteem. Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. In 
overleg met andere overheden heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze tijdelijke landelijke 
achtergrondwaarden opgenomen in het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’. 
De toepassingsnormen gebaseerd op de landelijke achtergrondwaarden (1,4 μg/kg ds PFAS en 1,9 μg/kg ds voor 
PFOA) zijn in tabel 4.4 weergegeven (bron: ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’, Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, geactualiseerde versie 2 juli 2020). Het genoemde tijdelijk handelingskader is opgenomen als bijlage 8. 
 
Tabel 4.4  Toepassingsnormen voor toepassen van grond op landbodem (in μg/kg ds) 

Grond (μg/kg ds)   Toepasbaar op land 

PFAS < 1,4  PFOA < 1,9 PFOS < 1,4  
vrij zowel boven als onder grondwaterniveau* 
m.u.v. grondwaterbeschermingsgebieden**  

1,4 < PFAS < 3  1,9 < PFOA < 7  1,4 < PFOS < 3  
wonen en industrie  
landbouw en natuur als PFAS < lokale 
achtergrondwaarde  

PFAS > 3  PFOA > 7  PFOS > 3  reiniging of stort  

*    Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 m en meer onder het 
      maaiveld. Als de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt, wordt de grond geacht boven grondwater- 
      niveau te zijn toegepast.  
** Bij toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is wederom geadviseerd gebruik te maken van grond en baggerspecie van ten 
     minste dezelfde kwaliteit als de aanwezige bodemkwaliteit in het betreffende gebied. 

4.3.2 Getoetste analyseresultaten grond 

Tabel 4.5 geeft een overzicht van de analyseresultaten die zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden 
volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit (generieke 
kader) weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 6 de getoetste analyse-
resultaten met de toetsingswaarden.  
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Tabel 4.5  Toetsingsresultaten onderzochte grondmonsters 

Analysemonster Boringen (m-mv) > AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 

Verkennend bodemonderzoek    

25 (0,35-0,7) 0,35 - 0,70 
minerale olie C10 - C40 (0,26) 
kwik (-) 
lood (0,01) 

PAK 10 VROM 
(1,52) niet toepasbaar > interventiewaarde 

M1 0,00 - 0,35 - - altijd toepasbaar 

M2 0,00 - 0,50 minerale olie C10 - C40 (0,02) 
PAK 10 VROM (0,16) - klasse industrie 

M3 0,70 - 1,20 nikkel (0,02) - altijd toepasbaar 

Nader bodemonderzoek    

101 (0,70-1,20)  - - altijd toepasbaar 

102 (0,60-0,80)  PAK 10 VROM (0,08) - klasse wonen 

103 (0,55-0,70)  PAK 10 VROM (0,12) - klasse wonen 

103 (0,70-1,05)  PAK 10 VROM (-) - klasse wonen 

104 (0,45-0,90)  - - altijd toepasbaar 

105 (0,55-0,70)  PAK 10 VROM (-) - klasse wonen 

> AW: > achtergrondwaarde 
> I: > interventiewaarde 
Index: (GSSD-AW)/(I-AW) 

 
Uit tabel 4.5 blijkt dat in het analysemonster 25 (0,35-0,7) een overschrijding van de interventiewaarde is aange-
toond van PAK. In de overige onderzochte grondmonsters maximaal licht verhoogde gehalten aan minerale olie, 
kwik, lood, nikkel en PAK aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde.  
 
Naar aanleiding van de interventiewaarde overschrijding van PAK zijn een vijftal boringen gezet om de 
verontreiniging af te perken. In de bodemlaag onder boring 25 (0,35-0,70) is PAK niet verhoogd aangetoond ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. In de boringen voor de horizontale afperking is PAK hoogstens een achter-
grondwaarde overschrijding aangetoond. De verontreiniging is hiermee voldoende afgeperkt.  
 
De oppervlakte van de grondverontreiniging met PAK bedraagt circa 5 m2. De omvang van de sterke verontreiniging 
met lood wordt geraamd op 2,5 m3 (5 m2 x 0,5 m1).   
 
De toetsingsresultaten zijn bijgevoegd als bijlage 6.  
 

4.3.3 Toetsingsresultaten PFAS 

Tabel 4.6  Analyseresultaten PFAS 
Monster Diepte (m-mv) Samenstelling Gehalte som PFOS 

(µg/kg ds) 
Gehalte som PFOA 
(µg/kg ds) 

Gehalte overige PFAS 
(µg/kg ds) 

M2 0,00 - 0,50 

18 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 

0,1  0,1 < 0,1  

 
Uit tabel 4.6 blijkt dat de gemeten gehalten som PFOA en som PFOS niet verhoogd zijn aangetoond ten opzichte van 
de landelijke achtergrondwaarden (1,4 μg/kg ds PFAS en 1,9 μg/kg ds voor PFOA). 
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Op basis van het ‘Tijdelijk handelingskader’ wordt de grond indicatief aangemerkt als vrij toepasbaar met uitzondering 
van grondwaterbeschermingsgebieden. Bij toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden dient de ontvangende 
bodem van ten minste dezelfde kwaliteit te zijn. Aangezien de bovengrond vrij toepasbaar is, is geen aanleiding om 
aan te nemen dat de ondergrond met PFAS verontreinigd is. 
 

4.3.4 Toetsingsresultaten grondwater 

Tabel 4.7 geeft een overzicht van de analyseresultaten van het grondwater die zijn getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming.  
 
Tabel 4.7  Getoetste analyseresultaten grondwatermonster 

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) > S (+index) > I (+index) 

01-1-1 1,50 - 2,50 barium (0,08) - 

02-1-1 1,50 - 2,50 
nikkel (0,1) 
barium (0,28) - 

01-1-1 1,50 - 2,50 barium (0,08) - 

> S : > streefwaarde 
> I : > interventiewaarde 
Index : (GSSD-S)/(I-S) 

 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in het grondwater licht verhoogde concentraties aan nikkel en barium zijn 
gemeten (overschrijding streefwaarden). De concentraties van de overige onderzochte parameters liggen beneden 
de geldende streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Het analysecertificaat is opgenomen als bijlage 5. De toetsingsresultaten van het grondwater zijn opgenomen als 
bijlage 6. 
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5 Samenvatting, conclusie en aanbeveling 

In opdracht van gemeente Schagen heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek, nader 
bodemonderzoek en een verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het voormalige voetbalveld te 
Schagerbrug. 
 
Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot de uitvoering van het bodem- en verhardingsonderzoek wordt gevormd door een voorgenomen 
woningbouwproject. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Op basis van het verkennend 
onderzoek heeft een nader bodemonderzoek plaatsgevonden.  
 
Onderzoeksresultaten 
Navolgend volgt een beschrijving van de onderzoeksresultaten. Hierbij is onderscheid gemaakt in de onderzoeks-
resultaten van het menggranulaat, de grond en het grondwater. 
 
Menggranulaat en asfalt 
Uit de resultaten blijkt dat in het fundatiemateriaal de maximale waarde van zowel de samenstelling als de emissie 
wordt overschreden. Na een hertoetsing van de emissiewaarde als ‘Niet-vormgegeven IBC’ is het fundatiemateriaal 
indicatief aangemerkt als IBC toepasbare bouwstof. In de puinlaag (MM puinlaag) worden geen van de samen-
stellingswaarden en/of maximale emissiewaarden van de onderzochte parameters voor niet-vormgegeven 
bouwstoffen overschreden. In de puinlaag is analytisch geen asbest aangetoond.  
 
De aanwezige asfaltverharding bevat geen PAK (teer) boven de samenstellingswaarde en is als teervrij beoordeeld. 
 
Grond 
In analysemonster 25 (0,35-0,7) is een overschrijding van de interventiewaarde van PAK aangetoond. In de overige  
grondmonsters zijn maximaal lichte verhogingen aan minerale olie, kwik, lood, nikkel en PAK aangetoond ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. De overige parameters zijn niet verhoogd aangetoond ten opzichte van de 
achtergrondwaarde.  
 
Uit de resultaten van de afperkende boringen zijn zowel in horizontale als de verticale boringen maximaal lichte 
verhogingen aan PAK aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde. De oppervlakte van de 
grondverontreiniging met PAK bedraagt circa 5 m2. De omvang van de sterke verontreiniging met PAK wordt 
geraamd op 2,5 m3 (5 m2 x 0,5 m1).   
  
Uit de analyseresultaten blijkt dat het gehalte PFAS (PFOS en PFOA) niet verhoogd zijn aangetoond ten opzichte van 
de landelijke achtergrondwaarden (1,4 μg/kg ds PFAS en 1,9 μg/kg ds voor PFOA). 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan nikkel en barium aangetoond (overschrijding streef-
waarden). De concentraties van de overige onderzochte parameters liggen beneden de geldende streefwaarden 
en/of detectiegrenzen. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
De vooraf gestelde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd wordt ten aanzien van het voorkomen van 
bodemverontreiniging is onjuist. Ter plaatse van de locatie is een sterke verontreiniging met PAK in de grond 
aangetroffen. Het betreft een historische bodemverontreiniging van vóór 1987. Omdat de omvang van de 
verontreiniging in de grond minder dan 25 m3 bedraagt, is er in formele zin geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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Zo lang niet in de bodem ter plaatse van de verontreiniging wordt geroerd, geldt geen saneringsplicht. Wanneer wel 
grondroerende werkzaamheden worden verricht, dienen de werkzaamheden onder saneringscondities te worden 
uitgevoerd. Ook wanneer op deze plek woningen of openbaar groen wordt gerealiseerd, is het wenselijk de 
verontreiniging van tevoren te verwijderen. Voorafgaand dient hiervoor een Plan van Aanpak te worden opgesteld. 
De sterke verontreiniging bevindt zich onder de laag menggranulaat, waardoor er geen directe mogelijkheden zijn 
tot contact. Op basis hiervan is er op de locatie geen sprake van actuele risico’s. 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. Ten aanzien 
van PFAS wordt de grond indicatief aangemerkt als vrij toepasbaar met uitzondering van grondwaterbeschermings-
gebieden. Bij toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden dient de ontvangende bodem van ten minste dezelfde 
kwaliteit te zijn. 
 
Na een hertoetsing van de emissiewaarde als ‘Niet-vormgegeven IBC’ is het fundatiemateriaal indicatief aangemerkt 
als IBC toepasbare bouwstof. Op basis van de resultaten is de onderzochte puinlaag indicatief beoordeeld als 
toepasbare bouwstof. De grond is wisselend indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse niet toepasbaar en/of 
industrie. Het fundatiemateriaal dat als niet toepasbaar is beoordeeld dient te worden afgevoerd naar een erkend 
verwerker. De overige fundatiematerialen zijn herbruikbaar op de locatie of elders. 
 
Het teervrije asfalt kan, mits vrij van grond, puin e.d., worden aangeboden aan een asfaltcentrale voor (warm) 
hergebruik als asfaltverharding. Omdat PAK de kritische parameter is voor asfalt, is het na frezen waarschijnlijk ook 
geschikt voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof. Formeel gezien is hiervoor eerst een partijkeuring 
conform Besluit bodemkwaliteit nodig.  
 
Indien grond en/of bouwstoffen vanaf de locatie worden afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodem-
kwaliteit van toepassing. Indien de grond en/of bouwstoffen elders worden toegepast, dient toestemming te 
worden verkregen van het bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd.  
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten 
van dit onderzoek. Dit onderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomen-
de grond- en materiaalstromen. Bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden dient men rekening te houden met 
plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. Ook kan bij het toepassen van de vrijkomende grond- en 
materiaalstromen een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit worden geëist. 
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Bijlage 1 Topografische ligging 
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Bijlage 2 Overzichtstekening 
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Bijlage 3 Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19302144

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3117&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3118&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4087&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Zijpe D 3118
UW REFERENTIE

19302144
GELEVERD OP

24-12-2019 - 14:29
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11050105014
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

24-12-2019 - 11:02
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

24-12-2019 - 11:02
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Zijpe D 3118
Kadastrale objectidentificatie : 075630311870000

Kadastrale grootte 10.170 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 113121 - 534629
Omschrijving Terrein (grasland)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 62468/64 Ingeschreven op 25-01-2013 om 09:00

Hyp4 3960/81 Alkmaar
Naam gerechtigde Gemeente Schagen

Adres Laan 19
1741 EA  SCHAGEN

Postadres Postbus 8
1740 AA  SCHAGEN

Statutaire zetel SCHAGEN
KvK-nummer 56838328 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.75630311870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62468_64
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3960_81_AMR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.184004825
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=56838328
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Zijpe D 3119
UW REFERENTIE

19302144
GELEVERD OP

24-12-2019 - 14:32
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11050105283
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

24-12-2019 - 11:02
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

24-12-2019 - 11:02
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Zijpe D 3119
Kadastrale objectidentificatie : 075630311970000

Kadastrale grootte 9.300 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 113162 - 534692
Omschrijving Terrein (grasland)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 62468/64 Ingeschreven op 25-01-2013 om 09:00

Hyp4 3960/81 Alkmaar
Naam gerechtigde Gemeente Schagen

Adres Laan 19
1741 EA  SCHAGEN

Postadres Postbus 8
1740 AA  SCHAGEN

Statutaire zetel SCHAGEN
KvK-nummer 56838328 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.75630311970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62468_64
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3960_81_AMR
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.184004825
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=56838328
https://www.kadaster.nl/contact
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Bijlage 4 Boorprofielen 



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor
25

(25)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

matig roesthoudend, bruin,

Edelmanboor

70

(45)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

Edelmanboor

100

(30)

Veen, bruinzwart, Edelmanboor
110

(10)

Klei, sterk zandig, grijs,

Edelmanboor

215

(105)

Veen, matig kleihoudend, bruin,

Edelmanboor

250

(35)

Boring: 02

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor
25

(25)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

matig roesthoudend, bruin,

Edelmanboor

70

(45)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

Edelmanboor

120

(50)

Veen, bruinzwart, Edelmanboor

165

(45)

Klei, sterk siltig, grijs,

Edelmanboor, slap

215

(50)

Veen, matig kleihoudend, bruin,

Edelmanboor

250

(35)

Boring: 03

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

matig roesthoudend, bruin,

Edelmanboor

45

(45)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

Edelmanboor

100

(55)

Veen, bruinzwart, Edelmanboor
110

(10)

Klei, uiterst siltig, grijs,

Edelmanboor, slap

215

(105)

Veen, matig kleihoudend, bruin,

Edelmanboor

250

(35)

Boring: 04

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor
25

(25)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, Edelmanboor

70

(45)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor

110

(40)

Veen, bruin, Edelmanboor

155

(45)

Klei, uiterst siltig, grijs,

Edelmanboor, slap

200

(45)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

bruin, Edelmanboor

50

(50)

Klei, sterk siltig, grijs, Edelmanboor

100

(50)

Veen, laagjes klei, grijsbruin, Guts

200

(100)

Boring: 06

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor

30

(30)

Zand, matig grof, zwak siltig,

M50 (230), beige, Edelmanboor

80

(50)

Veen, sterk kleihoudend, grijsbruin,

Edelmanboor

105

(25)

Klei, sterk zandig, grijsblauw, Guts

200

(95)

Boring: 07

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor
25

(25)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, Edelmanboor

70

(45)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

grijs, Edelmanboor

105

(35)

Veen, bruin, Edelmanboor

120

(15)

Klei, uiterst siltig, grijs,

Edelmanboor, slap

200

(80)

Boring: 08

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

bruin, Edelmanboor

50

(50)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

resten baksteen, bruin, Edelmanboor

50

(50)

Boring: 10

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)

Boring: 11

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)

Boring: 12

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor

35

(35)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, bruin,

Edelmanboor

50

(15)

Boring: 14

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor

35

(35)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, bruin,

Edelmanboor

50

(15)

Boring: 15

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor
25

(25)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, bruin,

Edelmanboor
50

(25)

Boring: 16

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor
25

(25)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, bruin,

Edelmanboor
50

(25)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)

Boring: 18

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

brokken klei, resten grind, zwak

schelphoudend, grijsbeige,

Edelmanboor

50

(50)

Boring: 19

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor

35

(35)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, matig

zandhoudend, bruin, Edelmanboor

50

(15)

Boring: 20

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

brokken klei, resten grind, zwak

schelphoudend, grijsbeige,

Edelmanboor

50

(50)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, M50 (160), bruin,

Edelmanboor

30

(30)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak roesthoudend, bruin,

Edelmanboor50

(20)

Boring: 22

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

resten baksteen, bruin, Edelmanboor

50

(50)

Boring: 23

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

bruin, Edelmanboor

50

(50)

Boring: 24

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

resten baksteen, bruin, Edelmanboor

50

(50)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 25

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

gravel0

Uiterst menggranulaat houdend,

zwak gravelhoudend, zwak

asfalthoudend, Schep

35

(35)

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,

resten menggranulaat, bruin,

Edelmanboor

70

(35)

Klei, uiterst siltig, laagjes zand,

grijsblauw, Edelmanboor

100

(30)

Boring: 26

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0
gravel0

Zwak menggranulaat houdend, zwak

gravelhoudend, zwak asfalthoudend,

Schep

35

(35)

Volledig beton, Edelmanboor

36(1)

Boring: 27

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0
gravel0

Zwak menggranulaat houdend, zwak

gravelhoudend, zwak asfalthoudend,

Schep

40

(40)

Uiterst slakhoudend, zwak

betonhoudend, Edelmanboor

41(1)

Boring: 28

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0
gravel0

Zwak menggranulaat houdend, zwak

gravelhoudend, zwak asfalthoudend,

Schep

35

(35)

Zwak betonhoudend, uiterst

slakhoudend, Edelmanboor

36(1)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 29

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0
1

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor9
(9)

Uiterst menggranulaat houdend,

Kernboor

40

(31)

Edelmanboor, stuit beton ???????

41(1)

Boring: 30

Datum: 16-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0
1

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor7
(7)

Uiterst menggranulaat houdend,

Kernboor

40

(33)

Edelmanboor, stuit beton ???????

41(1)

Boring: 31

Datum: 27-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

puin0

Sterk menggranulaat houdend,

matig gravelhoudend, Kernboor

40

(40)

Kernboor, frees asfalt met klei

60

(20)

Klei, sterk siltig, grijsblauw,

Edelmanboor

110

(50)

Boring: 32

Datum: 27-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

puin0

Sterk menggranulaat houdend,

matig gravelhoudend, Kernboor

40

(40)

Uiterst asfalthoudend, zwak

slakhoudend, Kernboor, kern is

kapot !!!!

55

(15)

Klei, sterk siltig, grijsblauw,

Edelmanboor

110

(55)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 33

Datum: 27-1-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Kernboor9
(9)

Uiterst menggranulaat houdend,

Kernboor

40

(31)

Volledig slakken, Kernboor

55

(15)

Klei, sterk siltig, grijs, Edelmanboor

100

(45)

Boring: 101

Datum: 6-5-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100
1

verharding0

Uiterst menggranulaat houdend,

zwak gravelhoudend, zwak

asfalthoudend, Schep

35

(35)

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,

resten menggranulaat, bruin,

Edelmanboor

70

(35)

Klei, uiterst siltig, laagjes zand,

grijsblauw, Edelmanboor, ongeroerd

120

(50)

Boring: 102

Datum: 6-5-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

verharding0

Zwak gravelhoudend, sterk

menggranulaat houdend, zwak

asfalthoudend, Kernboor

30

(30)

Uiterst asfalthoudend, Kernboor,

frees asfalt

60

(30)

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,

resten asfalt, grijs, Edelmanboor
80

(20)

Klei, uiterst siltig, blauw,

Edelmanboor, ongeroerd

120

(40)

Boring: 103

Datum: 6-5-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

3

verharding0

Sterk menggranulaat houdend, zwak

gravelhoudend, zwak asfalthoudend,

Kernboor

55

(55)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, M50 (185), resten

menggranulaat, bruin, Edelmanboor
70

(15)

Klei, sterk siltig, matig humeus,

resten menggranulaat, bruin,

Edelmanboor
105

(35)

Klei, sterk siltig, grijsblauw,

Edelmanboor, ongeroerd

135

(30)



Projectcode: 19302144

Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 104

Datum: 6-5-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

verharding0

Zwak gravelhoudend, sterk

menggranulaat houdend, resten

asfalt, zwak zandhoudend, Kernboor

45

(45)

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,

resten menggranulaat, bruin,

Edelmanboor

90

(45)

Klei, uiterst siltig, grijsblauw,

Edelmanboor, ongeroerd

130

(40)

Boring: 105

Datum: 6-5-2020

Boormeester: Ate Westerhoek

0

50

100

1

2

3

braak0

Zwak gravelhoudend, sterk

menggranulaat houdend, resten

asfalt, Kernboor
25

(25)

Uiterst asfalthoudend, Kernboor,

frees asfalt

55

(30)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

resten asfalt, bruin, Edelmanboor70

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, M50 (180), beige,

Edelmanboor

105

(35)

Klei, uiterst siltig, laagjes zand,

grijsblauw, Edelmanboor, ongeroerd

135

(30)



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 5 Analysecertificaten 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 990275
Validatieref. : 990275_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZWSV-XXND-MQON-HYJE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 23 januari 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 1 van 2

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

Project code : 990275
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211396 = kern 29

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211396
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ZWSV-XXND-MQON-HYJE Ref.: 990275_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 2 van 2

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

Project code : 990275
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211397 = kern 30

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211397
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ZWSV-XXND-MQON-HYJE Ref.: 990275_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6211396 kern 29 29 0-0.09 0027561AM

6211397 kern 30 30 0-0.07 0027560AM

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 990275
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: ZWSV-XXND-MQON-HYJE Ref.: 990275_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 990275
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: ZWSV-XXND-MQON-HYJE Ref.: 990275_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode) (77.2)

: conform RAW 2015 proef 77.2

Laagdikte en Constructieopbouw (77.1) : conform RAW 2015 proef 77.1

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 990275
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: ZWSV-XXND-MQON-HYJE Ref.: 990275_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 990276
Validatieref. : 990276_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 januari 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 88,4

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg ds 220
cadmium (Cd) mg/kg ds 0,53
kobalt (Co) mg/kg ds 6,4
koper (Cu) mg/kg ds 55
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09
lood (Pb) mg/kg ds 45
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
nikkel (Ni) mg/kg ds 20
zink (Zn) mg/kg ds 91

Metalen - uitloog onderzoek:
antimoon (Sb) mg/kg ds 0,011
arseen (As) mg/kg ds < 0,2
barium (Ba) mg/kg ds < 0,6
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,007
chroom (Cr) mg/kg ds < 0,1
kobalt (Co) mg/kg ds < 0,07
koper (Cu) mg/kg ds 0,11
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,005
lood (Pb) mg/kg ds < 0,3
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 0,05
nikkel (Ni) mg/kg ds < 0,2
seleen (Se) mg/kg ds < 0,009
tin (Sn) mg/kg ds < 0,02
vanadium (V) mg/kg ds 0,68
zink (Zn) mg/kg ds < 0,7

Anorganische parameters - overig
Uitloogonderzoek:

bromide mg/kg ds < 0,8
chloride mg/kg ds < 100
fluoride mg/kg ds 4,1
sulfaat mg/kg ds < 300

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

Tabel 1 van 5

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211399 = MM-fund.

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211399
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds < 0,15
fenantreen mg/kg ds 0,18
anthraceen mg/kg ds 0,29
fluoranteen mg/kg ds 0,47
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,21
chryseen mg/kg ds 0,30
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,20
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,36
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,28

som PAK (10) mg/kg ds 2,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds < 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,001
PCB -101 mg/kg ds 0,002
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds 0,002
PCB -153 mg/kg ds 0,002
PCB -180 mg/kg ds < 0,001

som PCBs (7) mg/kg ds 0,009

Tabel 2 van 5

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211399 = MM-fund.

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211399
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



Uitloogonderzoek
Uitloogonderzoek algemeen:

l/s verhouding 9,9

Uitloogonderzoek cascadeproef:
cascade 1e trap BRBS uitgevoerd

Tabel 3 van 5

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211399 = MM-fund.

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211399
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



Monstercode : 6211398
Uw referentie : MM-fund. (asb.)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 22-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 26600 g
Droge massa aangeleverde monster : 24578 g
Percentage droogrest : 92,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 17569,6 72,2 6,5 0,04 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 284,4 1,2 42,8 15,05 0 0,0
1-2 mm 641,0 2,6 211,1 32,93 0 0,0
2-4 mm 986,0 4,1 618,0 62,68 0 0,0
4-8 mm 1293,7 5,3 1293,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 2737,7 11,2 2737,7 100,00 0 0,0
>20 mm 825,8 3,4 825,8 100,00 0 0,0
Totaal 24338,2 100,0 5735,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

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

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

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

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

Tabel 4 van 5

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Uw referentie : MM-fund.
Monstercode : 6211399

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 5 van 5

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6211399
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : MM-fund.
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 68 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6211398 MM-fund. (asb.) MM puin laag 0-0.35 1540865MG
MM puin laag 0-0.35 1540864MG

6211399 MM-fund. MM puin la 0-0.35 0332531DD

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

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

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 990276
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: ATEQ-CQVL-SBJU-LHPL Ref.: 990276_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 990296
Validatieref. : 990296_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 januari 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 75,6 79,4 77,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,2 3,8 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,0 1,7 9,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 54 < 20 28
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 < 3,0 6,4
S koper (Cu) mg/kg ds 10 < 5,0 8,1
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,13 < 0,05 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 40 11 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 12 6 20
S zink (Zn) mg/kg ds 49 23 48

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 610 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,20 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 9,5 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 3,0 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 16 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 6,2 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 7,0 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 4,5 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 5,3 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 4,0 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 3,9 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 60 0,35 0,35

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

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

Tabel 1 van 5

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211443 = 25 (0,35-0,7)
6211444 = M1
6211446 = M3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020 16/01/2020 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020
Monstercode : 6211443 6211444 6211446
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 10,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,6
S koper (Cu) mg/kg ds 8,4
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 35
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 11
S zink (Zn) mg/kg ds 51

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 57

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,06
S fenantreen mg/kg ds 1,2
S anthraceen mg/kg ds 0,34
S fluoranteen mg/kg ds 1,9
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,97
S chryseen mg/kg ds 1,0
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,55
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,73
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,43
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,55

S som PAK (10) mg/kg ds 7,7

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

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

Tabel 2 van 5

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211445 = M2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211445
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 3 van 5

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211445 = M2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211445
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,1

Tabel 4 van 5

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6211445 = M2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/01/2020
Startdatum : 17/01/2020
Monstercode : 6211445
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

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

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

Tabel 5 van 5

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6211443
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : 25 (0,35-0,7)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 31 %

minerale olie gehalte: 610 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6211444
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : M1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6211446
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : M3
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6211445
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : M2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 15 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 57 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6211443 25 (0,35-0,7) 25 0.35-0.7 3491457AA

6211444 M1 01 0-0.25 3425868AA
02 0-0.25 3425851AA
04 0-0.25 3491327AA
06 0-0.3 3491328AA
07 0-0.25 3491079AA
15 0-0.25 3491067AA
14 0-0.35 3491068AA
13 0-0.35 3491076AA
16 0-0.25 3491070AA
21 0-0.3 3491082AA

6211446 M3 01 0.7-1 3425876AA
02 0.7-1.2 3425875AA
04 0.7-1.1 3491319AA
07 0.7-1.05 3491340AA

6211445 M2 24 0-0.5 3491456AA
18 0-0.5 3491074AA
20 0-0.5 3491081AA
22 0-0.5 3491450AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 990296
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PAWY-MSDU-ZWCM-TJUW Ref.: 990296_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 993740
Validatieref. : 993740_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QXNH-IFXP-QHEF-ONTB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 januari 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 1
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 1 van 2

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

Project code : 993740
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6220531 = 29 (0-53 mm)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 24/01/2020
Startdatum : 24/01/2020
Monstercode : 6220531
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QXNH-IFXP-QHEF-ONTB Ref.: 993740_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 993740
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: QXNH-IFXP-QHEF-ONTB Ref.: 993740_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6220531 29 (0-53 mm) 29 0-0.09 0027561AM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 993740
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: QXNH-IFXP-QHEF-ONTB Ref.: 993740_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 993740
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: QXNH-IFXP-QHEF-ONTB Ref.: 993740_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 994336
Validatieref. : 994336_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JKRO-EMEF-LPJC-VMPE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 januari 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 94 210 44
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 4,0 9,6 3,3
S koper (Cu) µg/l 3,1 < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 3,2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,9 21 6,6
S zink (Zn) µg/l 11 < 10 < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 994336
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6222305 = 01-1-1
6222306 = 02-1-1
6222307 = 03-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2020 27/01/2020 27/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020
Startdatum : 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020
Monstercode : 6222305 6222306 6222307
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 994336
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6222305
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 3

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6222306
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : 02-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 3

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6222307
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : 03-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 3

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6222305 01-1-1 01 1.5-2.5 0259938MM
01 1.5-2.5 0360716YA

6222306 02-1-1 02 1.5-2.5 0259981MM
02 1.5-2.5 0360721YA

6222307 03-1-1 03 1.5-2.5 0260054MM
03 1.5-2.5 0361841YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 994336
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 994336
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: JKRO-EMEF-LPJC-VMPE Ref.: 994336_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 994501
Validatieref. : 994501_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 4 februari 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 88,2 87,8

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg ds 510 1000
cadmium (Cd) mg/kg ds 1,4 2,7
kobalt (Co) mg/kg ds 46 15
koper (Cu) mg/kg ds 260 110
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,41 0,37
lood (Pb) mg/kg ds 190 350
molybdeen (Mo) mg/kg ds 5,4 16
nikkel (Ni) mg/kg ds 60 110
zink (Zn) mg/kg ds 420 1100

Metalen - uitloog onderzoek:
antimoon (Sb) mg/kg ds 0,25 0,034
arseen (As) mg/kg ds < 0,2 < 0,2
barium (Ba) mg/kg ds < 0,6 1,5
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,007 < 0,007
chroom (Cr) mg/kg ds 0,11 < 0,1
kobalt (Co) mg/kg ds < 0,07 < 0,07
koper (Cu) mg/kg ds 0,18 < 0,1
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,005 < 0,005
lood (Pb) mg/kg ds < 0,3 < 0,3
molybdeen (Mo) mg/kg ds 0,19 0,20
nikkel (Ni) mg/kg ds < 0,2 < 0,2
seleen (Se) mg/kg ds 0,018 0,025
tin (Sn) mg/kg ds < 0,02 < 0,02
vanadium (V) mg/kg ds 2,0 1,3
zink (Zn) mg/kg ds < 0,7 < 0,7

Anorganische parameters - overig
Uitloogonderzoek:

bromide mg/kg ds 1,2 < 0,8
chloride mg/kg ds 250 < 100
fluoride mg/kg ds 20 29
sulfaat mg/kg ds 670 540

Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 4700 99

Tabel 1 van 4

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

Project code : 994501
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6222938 = MM-Fund.02
6222939 = MM-Fund.03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2020 27/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2020 28/01/2020
Startdatum : 28/01/2020 28/01/2020
Monstercode : 6222938 6222939
Matrix : Puin Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds 5,3 < 0,15
fenantreen mg/kg ds 180 2,9
anthraceen mg/kg ds 34 0,34
fluoranteen mg/kg ds 300 3,8
benzo(a)antraceen mg/kg ds 86 1,3
chryseen mg/kg ds 80 1,6
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 52 0,69
benzo(a)pyreen mg/kg ds 61 0,72
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 32 0,49
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 35 0,48

som PAK (10) mg/kg ds 870 12

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds < 0,002 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,002 0,004
PCB -101 mg/kg ds < 0,002 0,004
PCB -118 mg/kg ds < 0,002 0,002
PCB -138 mg/kg ds < 0,002 0,005
PCB -153 mg/kg ds < 0,002 0,004
PCB -180 mg/kg ds < 0,002 0,002

som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,022

Tabel 2 van 4

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

Project code : 994501
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6222938 = MM-Fund.02
6222939 = MM-Fund.03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2020 27/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2020 28/01/2020
Startdatum : 28/01/2020 28/01/2020
Monstercode : 6222938 6222939
Matrix : Puin Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



Uitloogonderzoek
Uitloogonderzoek algemeen:

l/s verhouding 10,0 10,0

Uitloogonderzoek cascadeproef:
cascade 1e trap BRBS uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 3 van 4

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

Project code : 994501
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
6222938 = MM-Fund.02
6222939 = MM-Fund.03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2020 27/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2020 28/01/2020
Startdatum : 28/01/2020 28/01/2020
Monstercode : 6222938 6222939
Matrix : Puin Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Uw referentie : MM-Fund.02
Monstercode : 6222938

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -28: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : MM-Fund.03
Monstercode : 6222939

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 4 van 4

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

Project code : 994501
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6222938
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : MM-Fund.02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 23 %

minerale olie gehalte: 4700 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6222939
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Uw referentie : MM-Fund.03
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 54 %
3) fractie C29 - C35 28 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 99 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6222938 MM-Fund.02 31 0.4-0.6 3491788AA
32 0.4-0.55 0027563AM

6222939 MM-Fund.03 33 0.4-0.55 0027562AM

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 994501
Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: FEYF-HGLZ-OHSM-KNHK Ref.: 994501_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw R. Trebert
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 1033319
Validatieref. : 1033319_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RASU-EMYC-WZOU-CJRY
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 mei 2020

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,1 84,8 90,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,6 2,0 23,5

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,33
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 1,0 2,2
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,25 0,63
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 1,2 2,4
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,39 1,2
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,52 1,8
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,28 1,3
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,33 1,5
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,21 1,4
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,19 1,2

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 4,4 14

Tabel 1 van 3

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

Project code : 1033319
Uw Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Uw Monsterreferenties
6322686 = 101 (0,70-1,20)
6322687 = 102 (0,60-0,80)
6322688 = 103 (0,55-0,70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
Startdatum : 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
Monstercode : 6322686 6322687 6322688
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RASU-EMYC-WZOU-CJRY Ref.: 1033319_certificaat_v1



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,5 71,3 79,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 7,1 3,6

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,25 0,12 0,22
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S fluoranteen mg/kg ds 0,29 0,22 0,38
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13 0,10 0,13
S chryseen mg/kg ds 0,22 0,12 0,18
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,12 0,08 0,11
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17 0,10 0,16
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 0,09 0,13
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 0,07 0,12

S som PAK (10) mg/kg ds 1,5 0,97 1,6

Tabel 2 van 3

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

Project code : 1033319
Uw Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Uw Monsterreferenties
6322689 = 103 (0,70-1,05)
6322690 = 104 (0,45-0,90)
6322691 = 105 (0,55-0,70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
Startdatum : 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020
Monstercode : 6322689 6322690 6322691
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RASU-EMYC-WZOU-CJRY Ref.: 1033319_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 1033319
Uw Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: RASU-EMYC-WZOU-CJRY Ref.: 1033319_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6322686 101 (0,70-1,20) 101 0.7-1.2 3524530AA

6322687 102 (0,60-0,80) 102 0.6-0.8 3524526AA

6322688 103 (0,55-0,70) 103 0.55-0.7 3524515AA

6322689 103 (0,70-1,05) 103 0.7-1.05 3524519AA

6322690 104 (0,45-0,90) 104 0.45-0.9 3524506AA

6322691 105 (0,55-0,70) 105 0.55-0.7 3524521AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1033319
Uw Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: RASU-EMYC-WZOU-CJRY Ref.: 1033319_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1033319
Uw Project omschrijving : 19302144-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: RASU-EMYC-WZOU-CJRY Ref.: 1033319_certificaat_v1
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Toetsdatum: 7 februari 2020 16:14BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

990296Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

25 (0,35-0,7)Monsteromschrijving

6211443Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

259.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@75.675.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@11054mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.310.22mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.43.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1610mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW0.170.13mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.1 AW5440mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2212mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8249mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951907.6 AW1500610mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.20.2mg/kg dsnaftaleen

9.59.5mg/kg dsfenantreen

33mg/kg dsanthraceen

1616mg/kg dsfluoranteen

6.26.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

77mg/kg dschryseen

4.54.5mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

5.35.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

44mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

3.93.9mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.5 I6060mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0120.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 1 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M1Monsteromschrijving

6211444Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

251.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.479.4%droge stof

Metalen ICP-AES

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

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

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

19011540-< 6.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

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

53029050-1711mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5223mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 64< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

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

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

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

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

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

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

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 2 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M2Monsteromschrijving

6211445Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2510.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.383.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5932mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-6.53.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540-138.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4735mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1911mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8451mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

Perfluorsulfonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - overig

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie

500025951901.5 AW28057mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.060.06mg/kg dsnaftaleen

1.21.2mg/kg dsfenantreen

0.340.34mg/kg dsanthraceen

1.91.9mg/kg dsfluoranteen

0.970.97mg/kg dsbenzo(a)antraceen

11mg/kg dschryseen

0.550.55mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.730.73mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.430.43mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.550.55mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.55.2 AW7.77.7mg/kg dssom PAK (10)
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Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

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

Pagina 4 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M3Monsteromschrijving

6211446Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

259.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.977.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5628mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-126.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-138.1mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2317mg/kg dslood (Pb)

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

10067.5351.0 AW3620mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8248mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 100< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

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

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

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

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

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

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

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 12 mei 2020 13:17BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1033319Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

101 (0,70-1,20)Monsteromschrijving

6322686Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@80.180.1%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

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

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

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

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

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

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

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

102 (0,60-0,80)Monsteromschrijving

6322687Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@84.884.8%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

11mg/kg dsfenantreen

0.250.25mg/kg dsanthraceen

1.21.2mg/kg dsfluoranteen

0.390.39mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.520.52mg/kg dschryseen

0.280.28mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.330.33mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.210.21mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.190.19mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.9 AW4.44.4mg/kg dssom PAK (10)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

103 (0,55-0,70)Monsteromschrijving

6322688Monsterreferentie

Lutum/Humus

1023.5% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@90.290.2%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

0.140.33mg/kg dsnaftaleen

0.942.2mg/kg dsfenantreen

0.270.63mg/kg dsanthraceen

1.02.4mg/kg dsfluoranteen

0.511.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.771.8mg/kg dschryseen

0.551.3mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.641.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.601.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.511.2mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.54.0 AW5.914mg/kg dssom PAK (10)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

103 (0,70-1,05)Monsteromschrijving

6322689Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@82.582.5%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.250.25mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.290.29mg/kg dsfluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.22mg/kg dschryseen

0.120.12mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.150.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.130.13mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.0 AW1.51.5mg/kg dssom PAK (10)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

104 (0,45-0,90)Monsteromschrijving

6322690Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.1% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@71.371.3%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.220.22mg/kg dsfluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.120.12mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.970.97mg/kg dssom PAK (10)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

105 (0,55-0,70)Monsteromschrijving

6322691Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@79.379.3%droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.220.22mg/kg dsfenantreen

0.10.1mg/kg dsanthraceen

0.380.38mg/kg dsfluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.180.18mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.120.12mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.0 AW1.61.6mg/kg dssom PAK (10)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 7 februari 2020 16:16BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

994336Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1Monsteromschrijving

6222305Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.9 S94µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-4µg/lkobalt (Co)

754515-3.1µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-3.2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.9µg/lnikkel (Ni)

800432.565-11µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6222305:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

02-1-1Monsteromschrijving

6222306Monsterreferentie
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Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5504.2 S210µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-9.6µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

7545151.4 S21µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6222306:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

03-1-1Monsteromschrijving

6222307Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-44µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-3.3µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.6µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6222307:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Toetsdatum: 11 februari 2020 11:05BoToVa 2.0.0Toetsversie

Niet-vormgegeven  -zonder IBCToets optie(s):T.16 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie)Toetsing

990276Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-fund.Monsteromschrijving

6211399Monsterreferentie

Metalen - uitloog onderzoek

0.32T<=EW0.0110.011mg/kg dsantimoon (Sb)

0.9T<=EW0.14< 0.2mg/kg dsarseen (As)

22T<=EW0.42< 0.6mg/kg dsbarium (Ba)

0.04T<=EW0.0049< 0.007mg/kg dscadmium (Cd)

0.63T<=EW0.07< 0.1mg/kg dschroom (Cr)

0.54T<=EW0.049< 0.07mg/kg dskobalt (Co)

0.9T<=EW0.110.11mg/kg dskoper (Cu)

0.02T<=EW0.0035< 0.005mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

2.3T<=EW0.21< 0.3mg/kg dslood (Pb)

1T<=EW0.035< 0.05mg/kg dsmolybdeen (Mo)

0.44T<=EW0.14< 0.2mg/kg dsnikkel (Ni)

0.15T<=EW0.0063< 0.009mg/kg dsseleen (Se)

0.4T<=EW0.014< 0.02mg/kg dstin (Sn)

1.8T<=EW0.680.68mg/kg dsvanadium (V)

4.5T<=EW0.49< 0.7mg/kg dszink (Zn)

Uitloogonderzoek

20T<=EW0.56< 0.8mg/kg dsbromide

616T<=EW70< 100mg/kg dschloride

55T<=EW4.14.1mg/kg dsfluoride

2430T<=EW210< 300mg/kg dssulfaat

Toepasbaar (<= EW)Toetsoordeel monster 6211399:

Legenda

Toepasbaar (<= Emissiewaarde)T<=EW
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Toetsdatum: 18 februari 2020 08:12BoToVa 2.0.0Toetsversie

Niet-vormgegeven IBCToets optie(s):T.16 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie)Toetsing

994501Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

SWEW-IBCToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-Fund.02Monsteromschrijving

6222938Monsterreferentie

Metalen - uitloog onderzoek

0.7T<=EW0.250.25mg/kg dsantimoon (Sb)

2T<=EW< 0.14< 0.2mg/kg dsarseen (As)

100T<=EW< 0.42< 0.6mg/kg dsbarium (Ba)

0.06T<=EW< 0.0049< 0.007mg/kg dscadmium (Cd)

7T<=EW0.110.11mg/kg dschroom (Cr)

2.4T<=EW< 0.049< 0.07mg/kg dskobalt (Co)

10T<=EW0.180.18mg/kg dskoper (Cu)

0.08T<=EW< 0.0035< 0.005mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

8.3T<=EW< 0.21< 0.3mg/kg dslood (Pb)

15T<=EW0.190.19mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2.1T<=EW< 0.14< 0.2mg/kg dsnikkel (Ni)

3T<=EW0.0180.018mg/kg dsseleen (Se)

2.3T<=EW< 0.014< 0.02mg/kg dstin (Sn)

20T<=EW22mg/kg dsvanadium (V)

14T<=EW< 0.49< 0.7mg/kg dszink (Zn)

Uitloogonderzoek

34T<=EW1.21.2mg/kg dsbromide

8800T<=EW250250mg/kg dschloride

1500T<=EW2020mg/kg dsfluoride

20000T<=EW670670mg/kg dssulfaat

Toepasbaar (<= EW)Toetsoordeel monster 6222938:

Legenda

Toepasbaar (<= Emissiewaarde)T<=EW
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Toetsdatum: 7 februari 2020 16:21BoToVa 2.0.0Toetsversie

Niet-vormgegeven  -zonder IBCToets optie(s):T.16 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie)Toetsing

994501Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-Fund.02Monsteromschrijving

6222938Monsterreferentie

Metalen - uitloog onderzoek

0.32T<=EW0.250.25mg/kg dsantimoon (Sb)

0.9T<=EW< 0.14< 0.2mg/kg dsarseen (As)

22T<=EW< 0.42< 0.6mg/kg dsbarium (Ba)

0.04T<=EW< 0.0049< 0.007mg/kg dscadmium (Cd)

0.63T<=EW0.110.11mg/kg dschroom (Cr)

0.54T<=EW< 0.049< 0.07mg/kg dskobalt (Co)

0.9T<=EW0.180.18mg/kg dskoper (Cu)

0.02T<=EW< 0.0035< 0.005mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

2.3T<=EW< 0.21< 0.3mg/kg dslood (Pb)

1T<=EW0.190.19mg/kg dsmolybdeen (Mo)

0.44T<=EW< 0.14< 0.2mg/kg dsnikkel (Ni)

0.15T<=EW0.0180.018mg/kg dsseleen (Se)

0.4T<=EW< 0.014< 0.02mg/kg dstin (Sn)

1.8NT>EW22mg/kg dsvanadium (V)

4.5T<=EW< 0.49< 0.7mg/kg dszink (Zn)

Uitloogonderzoek

20T<=EW1.21.2mg/kg dsbromide

616T<=EW250250mg/kg dschloride

55T<=EW2020mg/kg dsfluoride

2430T<=EW670670mg/kg dssulfaat

Niet toepasbaar (> EW) (toets nu aan IBC eisen)Toetsoordeel monster 6222938:
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SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-Fund.03Monsteromschrijving

6222939Monsterreferentie

Metalen - uitloog onderzoek

0.32T<=EW0.0340.034mg/kg dsantimoon (Sb)

0.9T<=EW< 0.14< 0.2mg/kg dsarseen (As)

22T<=EW1.51.5mg/kg dsbarium (Ba)

0.04T<=EW< 0.0049< 0.007mg/kg dscadmium (Cd)

0.63T<=EW< 0.07< 0.1mg/kg dschroom (Cr)

0.54T<=EW< 0.049< 0.07mg/kg dskobalt (Co)

0.9T<=EW< 0.07< 0.1mg/kg dskoper (Cu)

0.02T<=EW< 0.0035< 0.005mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

2.3T<=EW< 0.21< 0.3mg/kg dslood (Pb)

1T<=EW0.20.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

0.44T<=EW< 0.14< 0.2mg/kg dsnikkel (Ni)

0.15T<=EW0.0250.025mg/kg dsseleen (Se)

0.4T<=EW< 0.014< 0.02mg/kg dstin (Sn)

1.8T<=EW1.31.3mg/kg dsvanadium (V)

4.5T<=EW< 0.49< 0.7mg/kg dszink (Zn)

Uitloogonderzoek

20T<=EW< 0.56< 0.8mg/kg dsbromide

616T<=EW< 70< 100mg/kg dschloride

55T<=EW2929mg/kg dsfluoride

2430T<=EW540540mg/kg dssulfaat

Toepasbaar (<= EW)Toetsoordeel monster 6222939:

Legenda

Niet toepasbaar (> Emissiewaarde)NT>EW

Toepasbaar (<= Emissiewaarde)T<=EW
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Toetsdatum: 11 februari 2020 13:19BoToVa 2.0.0Toetsversie

GranulatenToets optie(s):T.17 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)Toetsing

990276Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-fund.Monsteromschrijving

6211399Monsterreferentie

Droogrest

@88.488.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@220220mg/kg dsbarium (Ba)

@0.530.53mg/kg dscadmium (Cd)

@6.46.4mg/kg dskobalt (Co)

@5555mg/kg dskoper (Cu)

@0.090.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

@4545mg/kg dslood (Pb)

@1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

@2020mg/kg dsnikkel (Ni)

@9191mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1000T<=SW100100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.10< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.180.18mg/kg dsfenantreen

0.290.29mg/kg dsanthraceen

0.470.47mg/kg dsfluoranteen

0.210.21mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.30.3mg/kg dschryseen

0.20.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.290.29mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.360.36mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.280.28mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

50T<=SW2.72.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00200.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00200.002mg/kg dsPCB - 138

0.00200.002mg/kg dsPCB - 153

< 0.00070< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.5T<=SW0.00880.009mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar (<=SW)Toetsoordeel monster 6211399:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Toepasbaar (<= Samenstellingswaarde)T<=SW
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Toetsdatum: 11 februari 2020 13:22BoToVa 2.0.0Toetsversie

GranulatenToets optie(s):T.17 - Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling)Toetsing

994501Certificaten

19302144-P. Ottstraat SchagerbrugProject

SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-Fund.02Monsteromschrijving

6222938Monsterreferentie

Droogrest

@88.288.2%droge stof

Metalen ICP-AES

@510510mg/kg dsbarium (Ba)

@1.41.4mg/kg dscadmium (Cd)

@4646mg/kg dskobalt (Co)

@260260mg/kg dskoper (Cu)

@0.410.41mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

@190190mg/kg dslood (Pb)

@5.45.4mg/kg dsmolybdeen (Mo)

@6060mg/kg dsnikkel (Ni)

@420420mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1000NT>SW47004700mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

5.35.3mg/kg dsnaftaleen

180180mg/kg dsfenantreen

3434mg/kg dsanthraceen

300300mg/kg dsfluoranteen

8686mg/kg dsbenzo(a)antraceen

8080mg/kg dschryseen

5252mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

6161mg/kg dsbenzo(a)pyreen

3232mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

3535mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

50NT>SW870870mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 28

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 52

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 118

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 138

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 153

< 0.0014< 0.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.5T<=SW< 0.00980.01mg/kg dssom PCBs (7)

Niet toepasbaar (> SW)Toetsoordeel monster 6222938:
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SWEWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-Fund.03Monsteromschrijving

6222939Monsterreferentie

Droogrest

@87.887.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@10001000mg/kg dsbarium (Ba)

@2.72.7mg/kg dscadmium (Cd)

@1515mg/kg dskobalt (Co)

@110110mg/kg dskoper (Cu)

@0.370.37mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

@350350mg/kg dslood (Pb)

@1616mg/kg dsmolybdeen (Mo)

@110110mg/kg dsnikkel (Ni)

@11001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1000T<=SW9999mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.10< 0.15mg/kg dsnaftaleen

2.92.9mg/kg dsfenantreen

0.340.34mg/kg dsanthraceen

3.83.8mg/kg dsfluoranteen

1.31.3mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.61.6mg/kg dschryseen

0.690.69mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.720.72mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.490.49mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.480.48mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

50T<=SW1212mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00100.001mg/kg dsPCB - 28

0.00400.004mg/kg dsPCB - 52

0.00400.004mg/kg dsPCB - 101

0.00200.002mg/kg dsPCB - 118

0.00500.005mg/kg dsPCB - 138

0.00400.004mg/kg dsPCB - 153

0.00200.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.5T<=SW0.0220.022mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar (<=SW)Toetsoordeel monster 6222939:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Toepasbaar (<= Samenstellingswaarde)T<=SW

Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde)NT>SW
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Bijlage 7 Toetsingswaarden voor 
bouwstoffen 



 

Besluit bodemkwaliteit 
 
Toetsingswaarden voor bouwstoffen 
 
 
Maximale emissiewaarden anorganische parameters: 

Parameter Vormgegeven 
(E64d in mg/m

2
) 

Niet-vormgegeven 
(mg/kg d.d.) 

IBC-bouwstof 
(mg/kg d.s.) 

Antimoon (Sb)        8,7      0,16         0,7 
Arseen (As)     260      0,9         2 
Barium (Ba)   1500    22      100 
Cadmium (Cd)         3,8      0,04          0,06 
Chroom (Cr)      120      0,63          7 
Kobalt (Co)        60      0,54          2,4 
Koper (Cu)        98      0,9        10 
Kwik (Hg)          1,4      0,02          0,08 
Lood (Pb)       400      2,3          8,3 
Molybdeen (Mo)       144      1        15 
Nikkel (Ni)         81      0,44          2,1 
Seleen (Se)           4,8      0,15          3 
Tin (Sn)          50      0,4          2,3 
Vanadium (V)        320

1
      1,81        20 

Zink (Zn)        800      4,5        14 
Bromide (Br)        670

2
   20

2
        34 

Chloride (Cl) 110.000
2
   616

2 
   8800 

Fluoride (F)      2500 
2
     55

2 
   1500 

Sulfaat (SO4) 165.000 
2
 1730

2, 3 
20.000 

1. In afwijking van de in tabel 1 opgenomen maximale emissiewaarden, geldt bij toepassing van 
 bouwstoffen in grote oppervlaktewater, zoals gedefinieerd in bijlage O bij deze regeling een 
 maximale waarde voor vanadium van 460 mg/m2 (vormgegeven) en 4,6 mg/kg droge stof 
 (niet-vormgegeven). 
2. In afwijking van de in tabel 1 opgenomen maximale emissiewaarden, gelden bij de toepassing 
 van bouwstoffen op plaatsen waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak 
 oppervlaktewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l: a) geen 
 maximale emissiewaarden voor chloride en bromide, en b) de in de tabel opgenomen 
 maximale emissiewaarden voor fluoride en sulfaat vermenigvuldigd met een factor 4. 
3. Voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, tweede lid, geldt een maximale 
 emissiewaarde van 2.430 mg/kg d.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Maximale samenstellingswaarden organische parameters: 

Parameter Maximale waarde 
(mg/kg d.s.) 

Aromatische stoffen:  
Benzeen 1

1
 

Ethylbenzeen 1,25
1
 

Tolueen 1,25
1
 

Xylenen (som) 1,25
1, 7

 
Fenol 1,25

1
 

  
Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK): 

 

Naftaleen 5
3
 

Fenantreen 20
3
 

Antraceen 10
3
 

Fluoranteen 35
3
 

Chryseen 10
3 

Benzo(a)antraceen 40
3 

Benzo(a)pyreen 10
3 

Benzo(k)fluorantheen 40
3 

Ideno (1,2,3cd) pyreen 40
3 

Benzo(ghi)peryleen 40
3 

PAK (som) 50
4, 7 

  
Overige parameters:  
PCB (som) 0,5

7
 

Minerale olie 500
5
 

Asbest 100
6
 

1. deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor polymeerbeton voor een periode als 
 opgenomen in artikel 5.1.9, derde lid, of voor bitumenproducten

*1
. 

2. voor vormzand geldt een maximale waarde van 3,75 mg/kg droge stof. 
3. deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor voor bitumenproducten

*1
, 

 asfaltproducten
*2

 en granulaten
*3

. 
4. voor bitumenproducten

*1
 en asfaltproducten

*2
 geldt een maximale samenstellingswaarde van 

 75 mg/kg d.s.voor PAK’s (som) voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, eerste lid. 
5. deze maximale samenstellingswaarde geldt niet voor kunstgrasstrooisel voor een periode als 
 opgenomen in artikel 5.1.9, vierde lid, of voor bitumenproducten

*1
 en asfaltproducten

*2
. Voor 

 granulaten
*3

 en vormzand geldt een maximale waarde van 1.000 mg/kg droge stof. 
6. zijnde het gehalte de concentratie serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. 
 Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het 
 Productenbesluit Asbest. 
7. de definitie van de somparameters wordt gegeven in bijlage N. 
*1. onder bitumenproducten wordt verstaan: bitumen dakbedekkings- en afdichtingsmaterialen, 
 vormgegeven bouwstoffen met een bitumen coating, en secundair bitumengranulaat dat 
 zodanig is toegepast dat in de eindtoepassing een functionele constructie van samenhangend 
 bitumengranulaat ontstaat. 
*2. onder asfaltproducten wordt verstaan: asfalt, asfaltbeton, asfaltgranulaat en civieltechnisch 
 functionele mengsels met asfaltgranulaat. 
*3. onder granulaten wordt verstaan: menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, 
 metselwerkgranulaat brekerzeefzand en recyclingbrekerzand. 
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Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 

 (Geactualiseerde versie 2 juli 2020) 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Aanleiding 

Bij het hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie in het kader van projecten in 

de grond-, weg- en waterbouw is stagnatie ontstaan omdat de vrijkomende grond en baggerspecie 

niet kon worden afgezet. Deze stagnatie leidde tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat 

baggerwerkzaamheden werden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en 

woningbouwprojecten vertraging opliepen of stil kwamen te liggen. 

 

Van verschillende kanten is er daarom in 2018 op aangedrongen om, in afwachting van de resultaten 

van nog lopende onderzoeken die een definitieve normstelling mogelijk maakt, een voorlopige 

oplossing te bieden voor de impasse die is ontstaan. Daarom is, in afwachting van de resultaten van 

lopend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de risico’s daarvan voor mens en 

milieu, op grond van de kennis die inmiddels over PFAS was bijeengebracht, op 8 juli 2019 een 

tijdelijk handelingskader opgesteld voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit 

is opgesteld in overleg met het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Dit tijdelijk handelingskader gaf een 

interpretatie van de zorgplichten op grond van de Wet bodembescherming, de Waterwet en het 

Besluit bodemkwaliteit (hierna ook afgekort als: BBK) en kon als zodanig al meteen in de praktijk 

worden toegepast. Deze wettelijke zorgplichten houden in dat de toepasser die redelijkerwijs kan 

vermoeden dat er nadelige effecten kunnen optreden voor mens en milieu als gevolg van het 

toepassen van grond of baggerspecie, de redelijkerwijs mogelijke maatregelen moet nemen om die 

effecten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. 

 

Sinds de vaststelling van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader (juli 2019) is 

het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS voortgezet. Dit heeft in november 2019 tot een eerste 

actualisatie van het tijdelijk handelingskader geleid. In juni 2020 zijn wederom nieuwe resultaten 

beschikbaar gekomen op basis waarvan het tijdelijk handelingskader voor de tweede keer 

geactualiseerd is.  

In deze versie van het handelingskader zijn een aantal van de voorlopige toepassingswaarden voor 

PFAS in de tabel aangepast, vooruitlopend op de definitieve vaststelling daarvan in de Regeling 

bodemkwaliteit. In de brief aan de Kamer van 1 juli 2020 worden de aanpassingen, de keuzes en 

(bestuurlijke) afspraken hierbij toegelicht. 

  

Zorgplicht  

Dit handelingskader moet worden gezien tegen de achtergrond van het Besluit bodemkwaliteit en 

geeft tegen die achtergrond landelijk invulling aan de wettelijke zorgplichten in de Wet 

bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit. Hoewel het tijdelijk 

handelingskader geen wettelijke status heeft, is het niet zonder betekenis. Deze landelijke invulling 

van de zorgplichten is gebaseerd op een wetenschappelijke onderbouwing. Initiatiefnemers en 

bevoegde gezagen blijven zelf verantwoordelijk voor (de controle op) een verantwoorde invulling 

van deze zorgplichten. Afwijking van de geadviseerde toepassingswaarden moet altijd goed 

gemotiveerd en onderbouwd worden.  

 

In de praktijk wordt de zorgplicht zodanig ingevuld dat grond en baggerspecie met daarin een 

(potentieel) schadelijke stof waarvoor in het kader van het Besluit bodemkwaliteit geen 

toepassingsnormen zijn opgenomen, niet mogen worden toegepast als daarin concentraties van de 

stof boven de zogenaamde bepalingsgrens zijn vastgesteld. Met deze invulling van de wettelijke 

zorgplichten wordt een uitwerking gegeven aan het voorzorgbeginsel dat aan het algemene 

milieubeleid ten grondslag ligt. Zo lang de gevolgen van een (potentieel) schadelijke stof voor mens 

en milieu nog niet bekend zijn, moeten geen onverantwoorde risico’s voor mens en milieu worden 
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genomen. Daarom mag de bestaande milieukwaliteit niet verder achteruitgaan en moet worden 

voorkomen dat de stof zich verder in het milieu verspreidt. Waar dat mogelijk en verantwoord is op 

basis van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek, geeft dit tijdelijk handelingskader voor 

PFAS een invulling van de zorgplicht die meer ruimte biedt dan de invulling die hieraan in de 

praktijk wordt gegeven op basis van de bepalingsgrens. 

 

Gebiedsspecifiek beleid  

Het Besluit bodemkwaliteit, dat voor de Regeling bodemkwaliteit de wettelijke grondslag vormt, biedt 

de mogelijkheid om op lokaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied een gebiedsspecifiek 

beleid vast te stellen, waarmee wordt ingespeeld op de lokale en regionale omstandigheden die zich 

voordoen bij de ontgraving en afzet van grond en baggerspecie in het gebied. Binnen de 

randvoorwaarden die in het Besluit bodemkwaliteit zijn aangegeven, kan een lokale maximale waarde 

worden vastgesteld voor toepassing van grond en baggerspecie binnen een aangewezen beheergebied 

(hierop wordt ingegaan in paragraaf 5). Als in de Regeling bodemkwaliteit een landelijke 

achtergrondwaarde is vastgesteld, geldt deze als een minimum te hanteren waarde.  

 

Voortgang onderzoeken en betekenis voor het handelingskader 

In november 2019 zijn na onderzoek een aantal toepassingswaarden verruimd. In juni 2020 zijn een 

aantal onderzoeken van het RIVM en Deltares afgerond. Op basis daarvan zijn in deze versie van het 

tijdelijk handelingskader wederom een aantal toepassingswaarden verruimd. Het RIVM en Deltares 

zetten ondertussen het PFAS-onderzoek voort. Bij de brief aan de Tweede Kamer van 15 april 2020 

(Kamerstukken 2019/2020, 35 334 nr. 80) is een overzicht en een tijdlijn van de onderbouwende 

onderzoeken opgenomen. 

 

Daarnaast is een intralaboratorium-ringonderzoek afgerond. Hiermee is onderzocht of de verschillende 

laboratoria - die PFAS-metingen uitvoeren - vergelijkbare meetresultaten opleveren1. In dit kader was 

al eerder een lijst opgesteld voor te analyseren PFAS-verbindingen. Geadviseerd wordt om bij een 

onderzoek de te analyseren stoffen op deze lijst te baseren. Dit draagt bij aan het verkrijgen van een 

goed landelijk beeld. De lijst staat op de site van RWS Bodemplus2.  

Op dit moment wordt ook een onderzoek gestart naar historische PFAS verontreinigingen op basis van 

(bedrijfs)activiteiten. Met dit onderzoek wordt een inventarisatie uitgevoerd en een landelijk lijst 

opgesteld met (bedrijfs)locaties met een verhoogd risico op bodemverontreiniging met PFAS, waarbij 

sprake kan zijn van interventiewaardenoverchrijding. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of een 

vervolgonderzoek nodig is. Met een onderzoek kan de omvang, de mate en de risico’s van de PFAS 

verontreiniging in beeld worden gebracht en bepaald worden of maatregelen nodig zijn. 

 

Dit tijdelijk handelingskader is een volgende stap op weg naar een definitief handelingskader voor 

PFAS, waarmee PFAS wettelijk wordt verankerd in de Regeling bodemkwaliteit. De aangepaste 

Regeling bodemkwaliteit zal naar verwachting voorjaar 2021 in werking kunnen treden. Als de 

conceptversie van het definitief handelingskader voor de praktijk nog een belangrijke wijziging is voor 

het handelingsperspectief kan, in overleg met alle betrokkenen worden besloten om de conceptversie 

van het definitief handelingskader als een geactualiseerd tijdelijk handelingskader uit te brengen. 

Daarbij zal nadrukkelijk worden meegewogen of een extra tussentijdse bijstelling voor partijen in de 

praktijk uitvoerbaar is.  

 

Bij het toepassen van grond of baggerspecie moet zowel rekening worden gehouden met de regels 

voor genormeerde stoffen (in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit) als de regels in dit tijdelijk 

handelingskader voor PFAS. De verhouding is als volgt: het tijdelijk handelingskader geldt naast de 

bestaande regelgeving. Dit betekent dat alle toetsregels uit de Regeling bodemkwaliteit niet 

                                       
1 WAGENINGEN EVALUATING PROGRAMMES FOR ANALYTICAL LABORATORIES (2019), Per- and Polyfluoro Alkyl Substances.  

 De conclusie van het RIVM op basis van het ringonderzoek is dat de precisie van de laboratoria bij de analyse van PFAS in grond en 

sediment bij concentraties in de ordegrootte van de tijdelijke achtergrondwaarden van het geactualiseerde handelingskader PFAS (1 

december 2019) in het algemeen goed is. Daarbij is de juistheid (spreiding) van de analyseresultaten vergelijkbaar met de 

afwijkingen die voor andere organische stoffen in relatief lage concentraties worden gehaald. Zie brief van de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 april 2020 (Kamerstukken 

2019/20, 35 334 nr. 80).  
2 https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-

toetsing/faq/welke-pfas-verbindingen-geanalyseerd/ 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/welke-pfas-verbindingen-geanalyseerd/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/welke-pfas-verbindingen-geanalyseerd/
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automatisch ook op PFAS van toepassing zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de indeling van de bodem, grond 

of baggerspecie in een kwaliteitsklasse alleen gebaseerd op genormeerde stoffen. Een indeling van 

een partij grond of baggerspecie in een bepaalde kwaliteitsklasse geeft normaliter duidelijkheid over 

de toepassingsmogelijkheden. Aanvullend daaraan moet de partij op de aanwezigheid van PFAS en 

daarbij passende toepassingsmogelijkheden worden beoordeeld aan de hand van het tijdelijk 

handelingskader. Na de omzetting van het tijdelijk handelingskader in de Regeling bodemkwaliteit 

(waarbij PFAS dus een genormeerde stof wordt) zal PFAS integraal betrokken worden bij de 

beoordeling van de toepassingsmogelijkheden. 

 

 

2. Schets van de PFAS-problematiek 

 

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu 

voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen 

perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen 

die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en 

vuil-, vet- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen 

en toegepast in allerlei alledaagse producten, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. 

Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar 

zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS, PFOA en GenX 

behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de 

PFAS-groep staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS). 

 

Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden PFAS inmiddels in 

Nederland, en breder in Europa, niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreiniging in 

bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen3. Dit wijdverspreide voorkomen van PFAS 

was aanleiding om het RIVM te vragen onderzoek te doen naar het voorkomen, de eigenschappen 

en de risico’s van PFAS ter onderbouwing van, in eerste instantie, dit tijdelijk handelingskader en 

uiteindelijk van toepassingsnormen in de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Het overheidsbeleid is erop gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. 

De aanwezigheid van ZZS dient zowel aan de “voorkant” (preventie) als aan de “achterkant” 

(beheer) aangepakt te worden. Aan de “voorkant” betekent: voorkomen dat er ZZS in het milieu 

komen. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen zijn sinds 2018 de afgegeven vergunningen 

aan het doorlichten op het gebruik van (p)ZZS in het productieproces, het voorkomen daarvan in 

emissies, lozingen en afvalstromen, en toepassing van de best beschikbare technieken om emissies 

naar het milieu te minimaliseren. Rijkswaterstaat, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen 

zijn sinds 2018 actief aan de slag met de actualisatie van de vergunningen voor ZZS en opkomende 

stoffen voor de indirecte en directe lozingen.  

 

Om de decentrale overheden te ondersteunen wordt onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van 

PFAS4. Deze onderzoeken zullen naar verwachting eind 2020 afgerond worden. Op basis van 

informatie over de bronnen kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om emissie van 

en blootstelling aan PFAS verder te minimaliseren. 

                                       
3 Zie onder andere: 

- Rijkswaterstaat (2014) Perfluoralkylzuren in Nederlands oppervlaktewater 2008-2012; 

- Anna Kärrman et al. (2019) PFASs in the Nordic environment. Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances 

(PFASs) and Extractable Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment. Nordic Council of Ministers 2019. ISBN 

978-92-893-6062-3; 

- Renner, R. (2001). Growing concern over perfluorinated chemicals. Environmental Science and Technology, 35, 154A–160A; 

- Renner, R. (2003). Concerns over common perfluorinated surfactant. Environmental Science and Technology, 37, 201A–

202A; 

- Rayne, S., and Forest, K. (2009). Perfluoroalkyl sulfonic and carboxylic acids: A critical review of 

physicochemical properties, levels and patterns in waters and wastewaters, and treatment methods. Journal of 
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PFOA in de bovengrond. Kenmerk DDT219-1/18-008.244. 

4 Zie brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal van 29 mei 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 28089 nr.135). 
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3. Het huidige toetsingskader 

 

Overeenkomstig het voorzorgbeginsel is bij de invulling van de wettelijke zorgplichten in dit 

tijdelijk handelingskader uitgangspunt dat de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het 

oppervlaktewater door de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie niet mag 

verslechteren (stand still), dat verspreiding van deze stoffen via het grondwater moet worden 

tegengegaan en dat rekening moet worden gehouden met bijzondere risicosituaties die zich 

kunnen voordoen en met belangen die extra bescherming rechtvaardigen, zoals het belang van de 

drinkwatervoorziening. 

Bij de invulling van de wettelijke zorgplichten in dit tijdelijk handelingskader wordt voorts 

zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Bij het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater wordt in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit alleen getoetst aan de bestaande kwaliteit van de (water)bodem waarop de grond of 

baggerspecie wordt toegepast. Deze is gericht op stand still. 

Bij het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem wordt in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit daarentegen een zogenaamde dubbele toets gehanteerd. Met deze dubbele toets 

wordt allereerst weer beoogd te waarborgen dat het toepassen van grond en baggerspecie niet tot 

verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit leidt (stand still). Daarnaast wordt daarmee beoogd 

dat de bodem (niet on)geschikter wordt voor het vervullen van de beoogde functies (die een 

geleidelijke verbetering van de bestaande bodemkwaliteit wenselijk kunnen maken). De dubbele 

toets houdt in dat de kwaliteit van de grond of baggerspecie die wordt toegepast, wordt getoetst aan 

1) de bestaande kwaliteit van de bodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast, 

ingedeeld in een bodemkwaliteitsklasse, en 2) de bodemfunctie die door de gemeente aan de 

landbodem is toegekend op de zogenaamde bodemfunctiekaart, uitgedrukt als bodemfunctieklasse. 

 

Op de bodemfunctiekaart kan onderscheid worden gemaakt tussen “voldoen aan de 

achtergrondwaarde”, in de praktijk aangeduid als bodemfunctieklasse “landbouw/natuur”, en de 

bodemfunctieklassen “wonen” en “industrie”. Gebieden die niet in de klasse wonen of industrie 

zijn ingedeeld, zijn automatisch ingedeeld in de klasse ‘achtergrondwaarde’ (landbouw/natuur). In 

zoverre wordt in de praktijk ook gesproken van ingedeelde en niet-ingedeelde gebieden. Ter 

begrenzing van de bodemfunctieklassen zijn in bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit voor een 

groot aantal verontreinigende stoffen verschillende, oplopende, waarden vastgesteld, die beogen 

te waarborgen dat er gegeven de toegekende functies bij het toepassen van grond en 

baggerspecie geen risico’s voor mens en milieu kunnen optreden. Voor de bodemfunctieklassen 

wonen en industrie worden deze waarden aangeduid als maximale waarden. 

 

Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur wordt de achtergrondwaarde van de stof die in 

Nederland wordt aangetroffen, feitelijk als maximale waarde gehanteerd. Stoffen waarvoor in bijlage 

B waarden zijn opgenomen, worden aangeduid als genormeerde stoffen. PFAS worden aangeduid als 

ongenormeerde stoffen, omdat daarvoor in bijlage B geen waarden zijn opgenomen. Voor toepassing 

van grond en baggerspecie die ongenormeerde stoffen bevatten, gelden alleen de wettelijke 

zorgplichten. Zoals gezegd wordt in de praktijk ter invulling daarvan voor (potentieel) schadelijke en 

niet van nature voorkomende stoffen overeenkomstig het voorzorgbeginsel de bepalingsgrens 

gehanteerd. De bepalingsgrens is niet gebaseerd op een risicobenadering maar wordt gehanteerd uit 

het oogpunt van voorzorg omdat er geen beter alternatief beschikbaar is, gegeven de potentiële 

schadelijkheid van de stof. Voor ongenormeerde stoffen ontbreekt namelijk in de regel een 

risicoanalyse. Als wel de nodige informatie voorhanden is over de risico’s die een stof bij het 

toepassen van grond en baggerspecie voor mens en milieu meebrengt, is het niet wenselijk de 

bepalingsgrens als harde grens te hanteren, omdat bij de invulling van de zorgplicht rekening moet 

worden gehouden met de volledige en actuele beschikbare, zo veel mogelijk wetenschappelijk 

onderbouwde, informatie. In het geval van PFAS beoogde dit tijdelijk handelingskader inzicht te 

geven wat de consequenties zijn van de thans beschikbare wetenschappelijke informatie voor de 

invulling van de wettelijke zorgplichten en met name in hoeverre het nodig is daarbij nog altijd de 

bepalingsgrens te hanteren. 
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De stoffen uit de PFAS-stofgroep behoren tot de ongenormeerde stoffen en zijn daarnaast 

(potentieel) schadelijk voor mens en milieu. De metingen die tot dusver zijn verricht, tonen aan dat 

PFAS in Nederland veelal boven de bepalingsgrens voorkomen. Dit betekent dat de gehalten van 

PFAS in grond en baggerspecie die uit de door de diffuse belasting beïnvloede bodem ontgraven 

worden, boven de grens liggen om die grond en baggerspecie met inachtneming van de wettelijke 

zorgplichten te kunnen hergebruiken. Op grond van de resultaten die in het kader van het PFAS- 

onderzoek al beschikbaar zijn, kan in dit tijdelijk handelingskader voor PFAS een vernieuwd 

toetsingskader worden vastgesteld. 

 

 

4. Het vernieuwde toetsingskader 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingswaarden die in de 

onderscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast, kunnen worden 

gehanteerd. Dit zijn voorlopige toepassingswaarden voor het toepassen van grond en baggerspecie, 

waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplichten. Voor een definitieve normstelling 

moeten alle resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, bio- 

accumulatie, het gedrag van PFAS in grondwater en risicogrenzen. 

 

De toepassingswaarden in dit tijdelijk handelingskader zijn gebaseerd op de onderstaande afgeronde 

onderzoeken:   

1) memo Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk 

handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem, 

RIVM, 4 maart 2019; 

2) RIVM-rapport 2020-0100. 25 juni 2020. Achtergrondwaarden per- en polyfluoralkylstoffen 

(PFAS) in de Nederlandse landbodem. Hierin is het memo Tijdelijke landelijk 

achtergrondwaarde bodem voor PFOS en PFOA, RIVM van 28 november 2019 verwerkt; 

3) Advies voorlopig herverontreinigingsniveau (HVN) PFAS voor waterbodems, Deltares, 28 

november 2019; 

4) RIVM-Rapportnummer: 2020-0102. 25 juni 2020. Verschil in uitloging van PFAS uit grond en 

bagger; 

5) Memo herverontreinigingsniveau PFAS in bagger uit regionale wateren, Deltares, 19 juni 

2020. 

 

De aangegeven toepassingswaarden kunnen binnen de randvoorwaarden die daarvoor in het 

Besluit bodemkwaliteit zijn gegeven, op lokaal of regionaal niveau in een aangewezen 

bodembeheergebied worden gespecificeerd als er lokaal aanleiding is om een andere waarde vast 

te stellen (zie paragraaf 5 – lokaal beleid). 

 

De nummers in de eerste kolom corresponderen met de nummers van de paragrafen waarin 

de toepassingswaarden in het hiernavolgende worden toegelicht.  
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Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde 

(μg/kg d.s.) (4) (5) (6) 

Op de landbodem 

4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau  

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse  

wonen of industrie wonen of industrie PFAS = 3 

PFOA = 7 

landbouw/natuur wonen of industrie PFAS = 1,4 

PFOA = 1,9 

 Landbouw/natuur, wonen of 

industrie 

landbouw/natuur PFAS = 1,4 

PFOA = 1,9 

 4.2 Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als 

bedoeld in artikel 35, onder f, BBK (verspreiden van 

baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot) 

PFAS = 3 

PFOA = 7 

 
4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven 

grondwaterniveau(1) 

PFAS = 3 

PFOA = 7 

 4.4 Grond en baggerspecie toepassen in 

grondwaterbeschermingsgebieden 

gebiedskwaliteit 

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder 

grondwaterniveau(2), met inbegrip van grootschalige 

toepassing. 

PFAS = 1,4 

PFOA = 1,9 

 

In oppervlaktewater 

4.6 Grond toepassen Vervalt, zie 

categorie 4.8.2, 

4.9.1 en 4.9.2 

4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam 

of aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen 

oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, 

BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout 

oppervlaktewater). 

Toepasbaar, wel 

meten en toetsen 

op uitschieters. 

4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam 

in ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd 

de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK 

Toepasbaar, wel meten 

en toetsen op 

uitschieters. 

4.8.2 Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe 

plas(3): 

 verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende 

oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g, 

BBK en 

 het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in 

waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, 

onder d, BBK. 

 Rijkswater: PFAS = 0,8 

                 PFOS = 3,7  

Anders:      PFAS = 0,8 

                 PFOS = 1,1 

 

4.9.1 Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende 

diepe plassen die in open verbinding staan met een 

rijkswater (3) (8) 

PFAS = 0,8 

PFOS = 3,7  

 

4.9.2 Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen 

dan bedoeld onder 4.9.(7)(8) 

 

 

 

 

 

 

 

PFAS = 0,8 

PFOS = 1,1 
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Voetnoten bij tabel: 
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten 

hoogste 1 meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde 
zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. 

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een 
diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de 
verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. 

(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van 
zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak. 

Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een 
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt 
gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het jaar langer 

dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van 
het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe 
plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe 
plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet.  

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van 
organische stof minder dan 10% bedraagt. 

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5). 
(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen 

per stof (dus niet gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de 
concentraties lineair en vertakt. 

(7) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de 
tabel worden uitgegaan. In deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een 
uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten 
worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en 
baggerspecie verantwoord kan worden toegepast. 

(8) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een 
toetsingskader opgenomen in de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen.   

 

 

4.1 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau 

Voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem boven 

grondwaterniveau kunnen op de landbodem voor de bodemfunctieklasse industrie of 

wonen, alsmede de daarmee corresponderende bodemkwaliteitsklasse industrie, 

onderscheidenlijk wonen, de volgende toepassingswaarden worden gehanteerd: 

-voor PFOA: 7 μg/kg d.s. 

-voor andere individuele PFAS: 3 μg/kg d.s. 

 

Bovenstaande weergave van de toepassingswaarden betreft geen wijziging maar een vereenvoudiging 

ten opzichte van het tijdelijk handelingskader van november 2019. De waarde voor andere individuele 

PFAS (waaronder GenX) is gebaseerd op de waarde voor PFOS. 

 

Van PFOS is bekend dat het één van de meer zorgwekkende PFAS-verbindingen is. Daarom is 

overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor deze stof gekozen als indicator. Voor de normstelling 

voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen wonen en industrie is gekozen om, ook 

weer overeenkomstig het voorzorgbeginsel, de risicogrenzen voor landbouw/natuur uit de 

rapportage van het RIVM te gebruiken. 

 

Bij de aangegeven waarden is er volgens de huidige inzichten geen sprake van risico’s voor 

gezondheid en overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem. Omdat de onderzoeken 

naar mobiliteit, gedrag in grondwater en bio-accumulatie nog lopen, is differentiatie van de 

toepassingswaarden voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen wonen en industrie 

op dit moment nog voorbarig. Hetzelfde geldt voor toepassen onder grondwater. Daarom worden 

overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor de bodemfunctieklasse industrie voorlopig dezelfde 

maximale waarden als toepassingswaarden gehanteerd die ook gelden voor de 

bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse wonen. Zo wordt voorkomen dat de problematiek 

van PFAS-houdende grond en baggerspecie lopende het onderzoek dat een definitieve 

normstelling mogelijk maakt, groter kan worden. Decentrale bevoegde gezagen kunnen hier 

binnen de kaders die het Besluit bodemkwaliteit hiervoor aangeeft, in het kader van 

gebiedsspecifiek beleid een andere afweging maken en in een aangewezen bodembeheergebied 

andere toepassingsnormen vaststellen. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5. 
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Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur en de daarmee corresponderende 

bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur, gelden de achtergrondwaarden als toepassingswaarde5, te 

weten: 

-voor PFOA: 1,9 μg/kg d.s. 

-voor andere individuele PFAS: 1,4 μg/kg d.s. 

 

In het RIVM-onderzoek naar landelijke achtergrondwaarden zijn 2 PFAS-verbindingen dusdanig 

frequent boven de bepalingsgrens aangetroffen dat daarop de definitieve landelijke 

achtergrondwaarden gebaseerd zijn: PFOS 1,4 μg/kg d.s. en PFOA 1,9 μg/kg d.s. De waarde voor 

alle andere PFAS is gebaseerd op de laagste waarde van deze twee, in dit geval PFOS. 

 

De aangegeven toepassingswaarden gelden als grond of baggerspecie boven grondwaterniveau 

worden toegepast. Voor een aantal specifieke situaties, die als categorieën 4.2, 4.3 en 4.4 zijn 

onderscheiden, worden (deels) afwijkende toepassingswaarden gehanteerd. Toepassingen 

beneden grondwaterniveau vallen onder categorie 4.5. 

 

In de nu voorliggende versie zijn de toepassingswaarden opgenomen op basis van het RIVM 

onderzoek naar landelijke achtergrondwaarden van juni 2020. Deze waarden zijn verhoogd ten 

opzichte van het tijdelijk handelingskader van november 2019. Door de zorgvuldige wijze van 

kiezen en bemonsteren van de locaties is een dataset van hoge kwaliteit verkregen. Hierdoor 

kan de onzekerheidsmarge die in 2019 nog werd gehanteerd worden verkleind naar de 

gebruikelijke wijze van het berekenen van een achtergrondwaarde. 

 

Aangeraden wordt om de dubbele toets die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor 

genormeerde stoffen bij toepassen op de landbodem moet worden uitgevoerd, in het kader van de 

invulling van de wettelijke zorglichten ook voor PFAS te hanteren. Deze dubbele toets houdt in dat 

de strengste van de twee toepassingswaarden voor de bodemkwaliteitsklasse, onderscheidenlijk 

bodemfunctieklasse, geldt. Als de bodemfunctieklasse bijvoorbeeld wonen of industrie is, terwijl de 

bestaande bodemkwaliteit in de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur is ingedeeld, moet als 

toepassingswaarde de bodemkwaliteitsklasse voor landbouw/natuur worden gehanteerd. 

 

Voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur wordt aangeraden om uit te gaan van de landelijke 

achtergrondwaarden. In de oorspronkelijke versie van het Tijdelijk handelingskader werd 

overeenkomstig het voorzorgbeginsel ter invulling van de zorgplicht de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg 

d.s. gehanteerd om verslechtering te voorkomen. Als de bestaande kwaliteit van de bodem echter al 

slechter was, mocht van die waarde worden uitgegaan, mits deze niet hoger was dan de 

toepassingswaarde die voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen industrie en wonen 

worden gehanteerd. In feite kwam dit er op neer dat daar een lokale achtergrondwaarde werd 

gehanteerd als grens voor het toepassen om verslechtering te voorkomen. 

 

Gemeenten en waterbeheerders kunnen er voor kiezen om lokale afwijkende waarden 

overeenkomstig de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit via gebiedsspecifiek beleid vast te 

stellen (zie paragraaf 5, met name ook over de rol van de achtergrondwaarden uit het tijdelijk 

handelingskader).  

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om een cumulatieve toepassingswaarde voor PFAS vast te 

stellen. Daarom zijn alleen toepassingswaarden voor individuele PFAS aangegeven. Bij het vaststellen 

van een cumulatieve toepassingswaarde (bijvoorbeeld een somwaarde) wordt rekening gehouden 

met de cumulatie van effecten die door verschillende PFAS worden veroorzaakt. Omdat dit zeer 

complex blijkt is hiervoor meer tijd nodig. Daarom is er in dit tijdelijk handelingskader nog 

geen cumulatieve toepassingswaarde opgenomen waarin rekening is gehouden met de cumulatie 

van effecten die door verschillende PFAS worden veroorzaakt. Het RIVM doet hier nog onderzoek 

naar. 

                                       
5 De voorlopige achtergrondwaarden voor PFAS kunnen bij afwezigheid van achtergrondwaarden van PFAS in bijlage B bij de 

Regeling bodemkwaliteit gebruikt worden voor de afgifte van een fabrikant eigen verklaring op grond van artikel 4.3.7 van de 

Regeling bodemkwaliteit. 
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4.2 Baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau, als bedoeld in artikel 

35, eerste lid, onder f, BBK 

Voor het verspreiden van baggerspecie uit watergangen op aangrenzende percelen of in een 

weilanddepot (artikel 35, onder f, BBK) gelden dezelfde toepassingswaarden als voor andere 

vormen van toepassen van baggerspecie op de landbodem boven het grondwaterniveau, met dit 

verschil dat de waarden ook gelden als de bodem waarop de baggerspecie wordt toegepast is 

ingedeeld in de klasse landbouw/natuur. Ook in het laatste geval komt het uitgangspunt van stand- 

still namelijk niet in het geding. Omdat de baggerspecie in een watergang daarin door afspoeling 

van grond van de aangrenzende terreinen is terechtgekomen, zal de baggerspecie over het 

algemeen dezelfde kwaliteit hebben als de landbodem waarop de baggerspecie wordt toegepast. 

Daarom is het bij reeds uitgevoerde onderzoeken niet altijd nodig om de kwaliteit van de 

baggerspecie te bepalen. Wel wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek 

een aantal representatieve metingen te doen om te controleren of er geen sprake is van 

onverwacht hoge waarden van PFAS in de baggerspecie. Dit kan duiden op een voor de watergang 

niet-representatieve verontreiniging als gevolg van een puntbron. Door het toepassen van 

baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen, zal de bestaande bodemkwaliteit 

verslechteren. Deze lokaal sterker verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden 

toegepast. 

Voor onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 2019 (de datum waarop het 

tijdelijk handelingskader van kracht werd) zijn uitgevoerd, is het advies om ook op PFAS te 

analyseren. Dit is niet nodig als een waterbeheerder - in afstemming met gemeenten en/of 

omgevingsdiensten – heeft aangetoond dat de PFAS-gehalten in de baggerspecie in zijn 

beheergebied ruimschoots aan de toepassingswaarden voldoen. 

 

Voor het toepassen van baggerspecie uit watergangen op de kant is het in het kader van de dubbele 

toets die normaal gesproken voor toepassen op de landbodem geldt, niet nodig om de 

bodemkwaliteit vast te stellen. Dit heeft geen toegevoegde waarde omdat de uitkomsten voor het 

mogen toepassen geen relevante informatie opleveren. Het uitgangspunt is namelijk dat de 

baggerspecie als afgespoelde grond weer op de landbodem kan worden toegepast zonder dat dit tot 

verslechtering leidt. 

 

Het voorgaande komt overeen met de huidige praktijk bij het onderhoud van watergangen door 

waterschappen waarbij periodiek baggerspecie op de kant wordt gezet. Deze praktijk kan dus 

doorgang vinden. 

 

 

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen op de landbodem boven 

grondwaterniveau 

Degene die grond of baggerspecie grootschalig toepast heeft in de systematiek van het Besluit 

bodemkwaliteit de keuze of hij wil voldoen aan de algemene toepassingsnormen of aan de specifieke 

toepassingsnormen voor grootschalig toepassen (artikel 63 BBK). De specifieke toepassingsnormen 

voor grootschalig toepassen hebben betrekking op emissies uit de grond of baggerspecie. Daarnaast 

gelden voor grootschalig toepassen de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse industrie. 

Voor PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen nog geen toepassingswaarden worden 

vastgesteld die uitgaan van optredende emissies. 

 

In lijn met de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit worden voor grootschalig toepassen van 

PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem bij grootschalig toepassen de 

toepassingswaarden voor de bodemfunctieklasse industrie gehanteerd, ook als de bodem is 

ingedeeld in de klasse landbouw/natuur. Dit laatste wijkt, overeenkomstig de systematiek van het 

Besluit bodemkwaliteit, af van de toepassingsnormen voor categorie 4.1 (toepassen van grond en 

baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau). 
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4.4 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem in grondwaterbeschermingsgebieden 

Door de onduidelijkheden over de mate van verspreiding van PFAS in grond en grondwater kan nog 

niet worden aangegeven of toepassingen van grond en bagger tot het niveau van de 

achtergrondwaarden voldoende bescherming biedt voor grondwater dat voor de winning van 

drinkwater wordt gebruikt. Om deze reden adviseert het RIVM om bij de vaststelling van grond- en 

baggerverzet op basis van de tijdelijke achtergrondwaarden een voorbehoud te maken voor 

grondwaterbeschermingsgebieden (de gebieden die door de provincies zijn aangewezen als “gebieden 

voor de drinkwatervoorziening”). Voor deze gebieden adviseert het RIVM om bij toepassingen aan te 

sluiten bij de gebiedskwaliteit, bijvoorbeeld door gebruikmaking van gebiedseigen grond of bagger, 

om verslechtering van de grondwaterkwaliteit zoveel mogelijk uit te sluiten (RIVM-rapport 2020-0100. 

25 juni 2020). Voor het vaststellen van gebiedskwaliteit kan gebruik worden gemaakt van de regels 

die daarover in relatie tot het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid in het Besluit bodemkwaliteit zijn 

opgenomen (zie paragraaf 5). Daarbij geldt dat met het oog op het zwaarwegende belang van de 

drinkwaterwinning geen onnodige risico’s mogen worden genomen. 

 

Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het 

toepassen van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. Dit is 0,1 μg/kg d.s. Het 

voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met het oog op het zwaarwegende belang van de 

drinkwaterwinning geen onnodige risico’s worden genomen.  

 

 

4.5 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem onder grondwaterniveau 

In afwachting van de resultaten van het lopende onderzoek naar het verspreidingsgedrag van PFAS in 

grondwater is de toepassingsnorm voor grond en baggerspecie die op de landbodem onder 

grondwaterniveau worden toegepast, de landelijke achtergrondwaarde, te weten 1,9 μg/kg d.s. voor 

PFOA en 1,4 μg/kg d.s voor andere PFAS. 

 

In de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader was uit voorzorg bij gebrek aan een 

achtergrondwaarde de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg d.s aangehouden voor toepassingen onder 

grondwaterniveau. Tevens was aangegeven dat bij een bestaande slechtere bodemkwaliteit daarvan 

uitgegaan mocht worden. Inmiddels is een achtergrondwaarde beschikbaar gekomen.,Voor het 

toepassen van grond of baggerspecie die daaraan niet voldoet, kan gebiedsspecifiek beleid worden 

vastgesteld (zie paragraaf 5). In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit worden geen 

beperkingen opgelegd aan toepassingen op de landbodem van grond en baggerspecie als bedoeld in 

artikel 35 van dat besluit die voldoen aan de achtergrondwaarden. Het RIVM ziet alleen reden om bij 

toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden gebruik te maken van grond en baggerspecie van 

ten minste dezelfde kwaliteit als aanwezige bodemkwaliteit.  

 

 

4.6 Grond toepassen in oppervlaktewater 

Voor het toepassen van grond in oppervlaktewater werd in de eerdere versies van het tijdelijk 

handelingskader (juli 2019 en november 2019) als toepassingsgrens de bepalingsgrens van 0,1 

μg/kg d.s. gehanteerd. Uit het onderzoek van het RIVM naar het uitlooggedrag van grond en 

baggerspecie komt naar voren dat PFAS niet meer uitloogt uit grond dan uit baggerspecie. Waar 

eerder de bepalingsgrens werd aangehouden, kan nu veelal van dezelfde toepassingswaarde als voor 

baggerspecie worden uitgegaan. Voor een enkele toepassingscategorie zijn er nog verschillen. Dit 

komt omdat baggerspecie al deel uitmaakt van een oppervlaktewaterlichaam en grond niet.  
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4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of stroomafwaarts 

gelegen aansluitende oppervlakterwaterlichamen (verspreiden) 

Het toepassen van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam6 (zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts) of in andere, stroomafwaarts gelegen aansluitende oppervlaktewaterlichamen, in de 

vorm van het verspreiden daarvan als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK, leidt, mits het sediment 

van nature binnen deze oppervlaktewaterlichamen verspreiden zou worden, niet tot verslechtering 

van de bestaande kwaliteit van de waterbodem of van de waterkwaliteit. De baggerspecie zou daar 

namelijk ook door natuurlijke erosie en sedimentatie worden heengevoerd. Er worden dan geen 

verontreinigingen aan het watersysteem toegevoegd. Omdat in deze situatie het uitgangspunt van 

stand-still niet in het geding komt, kan de baggerspecie worden toegepast, ook als sprake is van 

grootschalig toepassen. Dit geldt bovendien voor verspreiden in zowel zoet als zout water. In 

verband hiermee is het ook niet nodig om altijd de kwaliteit van de baggerspecie te bepalen. Wel 

wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal representatieve 

metingen te doen om te controleren of er geen sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in 

de baggerspecie. Dit kan duiden op een niet-representatieve verontreiniging, in het bijzonder als 

gevolg van een puntbron. Door het toepassen van baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn 

aangetroffen, zal de bestaande kwaliteit van de waterbodem en de waterkwaliteit verslechteren. 

Deze lokaal sterker verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden toegepast. Voor 

onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 2019 (de datum waarop het tijdelijk 

handelingskader van kracht werd) zijn uitgevoerd, is het wenselijk om ook op PFAS te analyseren. 

 

 

4.8 Baggerspecie en grond toepassen in oppervlaktewaterlichamen (ophogingen en verspreiden) 

Bij het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van grootschalig 

toepassen, in ophogingen als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK wordt onderscheid gemaakt tussen 

toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (categorie 4.8.1 in de tabel) en toepassen in een 

ander oppervlaktewaterlichaam (categorie 4.8.2 in de tabel). Categorie 4.8.2 in de tabel bevat 

daarnaast toepassingswaarden voor verspreiden van baggerspecie in situaties waarin dit – anders 

dan bij categorie 4.7 – niet gaat om stroomafwaarts gelegen oppervlaktewateren met een natuurlijke 

verspreiding van sediment, dat wil zeggen verspreiden van baggerspecie in andere niet-

sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen. 

 

Als de baggerspecie binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts) wordt toegepast waaruit het is vrijgekomen (categorie 4.8.1 in de tabel), kan er 

geen verslechtering optreden, omdat de baggerspecie alleen wordt verplaatst. Dergelijke 

toepassingen zijn daarom verantwoord. Wel wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren 

waterbodemonderzoek een aantal representatieve metingen te doen om te controleren of er geen 

sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de baggerspecie. Dit kan duiden op een niet- 

representatieve verontreiniging, in het bijzonder als gevolg van een puntbron. Het toepassen van 

baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen, is ongewenst omdat daarmee een 

bestaand probleem in stand wordt gehouden. 

 

Voor het in een ander niet sedimentdelend oppervlaktewaterlichaam verspreiden van baggerspecie 

of het in een ander oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie (categorie 4.8.2 

in de tabel), wordt onderscheid gemaakt naar rijkswateren en regionale wateren. Hierbij geldt voor 

grond dezelfde toepassingswaarde als voor baggerspecie. De kwaliteit van de toe te passen grond en 

baggerspecie moet daarbij tenminste voldoen aan de toepassingswaarde zoals genoemd in het 

tijdelijk handelingskader. Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit in deze gebieden niet 

achteruit gaat. Uiteraard kunnen met gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden 

worden vastgesteld. 

 

 

                                       

6 Onder oppervlaktewaterlichaam wordt verstaan een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2 van de kaderrichtlijn 

water, dat krachtens artikel 4.5 of 4.10 van het Waterbesluit is aangewezen in het nationale waterplan of het regionale 

waterplan. 
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4.9 Baggerspecie en grond toepassen in diepe plassen 

De in categorie 4.9.1 in de tabel genoemde niet vrijliggende diepe plassen zijn diepe plassen die in 

open verbinding staan met een rijkswater. Een overzicht van de diepe plassen is terug te vinden op 

internet7. Hierin kan baggerspecie worden toegepast die voldoet aan het voorlopige 

herverontreinigingsniveau dat door Deltares is afgeleid. Het herverontreinigingsniveau is de 

kwaliteit van het sediment dat bij overstroming door de rivier op de uiterwaarden wordt afgezet. 

Dit is bepaald door Deltares aan de hand van metingen van het PFAS-gehalte in zwevend stof in 

oppervlaktewater. De waterkwaliteit in niet-vrijliggende diepe plassen wordt vooral bepaald door de 

kwaliteit van het oppervlaktewater waarmee de diepe plas in verbinding staat. Nu blijkt dat er geen 

verschil is in uitlooggedrag tussen baggerspecie en grond, kan voor grond dezelfde waarde als het 

voorlopige herverontreinigingsniveau voor baggerspecie worden gehanteerd. 

 

Voor deze plassen gelden de volgende toepassingswaarden voor grond en baggerspecie: 

-voor PFOS = 3,7 μg/kg d.s. 

-voor andere individuele PFAS = 0,8 μg/kg d.s.  

 

In het THK van november 2019 was voor vrijliggende diepe plassen en diepe plassen in open 

verbinding met regionaal water de bepalingsgrens opgenomen. Met gebiedsspecifiek beleid kon 

uiteraard een andere waarde worden aangehouden. Het in juli 2020 gepubliceerde onderzoek 

naar de achtergrondwaarden van het RIVM brengt scherp in beeld in welke mate PFAS over heel 

Nederland verspreid wordt aangetroffen. Deltares is gevraagd om gelijktijdig de kwaliteit van de 

baggerspecie in de regionale wateren in beeld te brengen. Ook hieruit blijkt dat PFAS overal in 

Nederland wordt aangetroffen in baggerspecie. Er is gemeten op een breed pakket aan PFAS-

stoffen. Op basis van het onderzoek van Deltares zijn in de actualisatie van het THK de volgende 

landelijke toepassingswaarden opgenomen voor het toepassen van grond en baggerspecie in de 

vrijliggende diepe plassen en diepe plassen die in open verbinding staan met een regionaal water:  

-PFAS = 0,8 μg/kg d.s. 

-PFOS = 1,1 μg/kg d.s. 

 

Voor de afleiding van deze landelijke toepassingswaarde is uitgegaan van de zogenaamde P80 waarde 

van de database met metingen in regionale wateren verspreid over heel Nederland. Dit houdt in 

dat 80% van alle waarnemingen beneden of gelijk zijn aan de gegeven waarde. Deze waarde is 

zodanig laag dat de kans dat hiermee verslechtering zal optreden klein is. In de plassen die reeds 

verondiept zijn, is al materiaal met die PFAS-gehalten aanwezig. Deze waarde is daarmee een 

eenvoudige, behoedzame en generieke toepassingswaarde. Uiteraard kunnen waterschappen door 

middel van gebiedsspecifiek beleid een lokale afwijkende waarde vaststellen die ruimte kan bieden, 

maar ook recht doet aan de functies in de omgeving van de plas en het gebruik daarvan.  

 

Verder geldt als voorwaarde dat in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object mag zijn 

gelegen als omschreven in de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen (p. 26). Hiermee 

moet worden voorkomen dat de grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening wordt beïnvloed 

door de (grote hoeveelheid) baggerspecie die in de diepe plas wordt toegepast. De handreiking 

biedt ook een methode om de aanwezigheid van een kwetsbaar object vast te stellen (p. 26). 

 

Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden kan niet van de toepassingswaarde 

in de tabel worden uitgegaan. Voor die gevallen zal het bevoegd gezag een uitvoerige afweging 

moeten maken of deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden 

gesteld voordat materiaal kan worden toegepast. In welke mate PFAS-houdend materiaal kan 

worden toegepast zal hierin moeten worden meegenomen. 

 

 

 

 

                                       
7 www.rijksoverheid.nl/THK 
  www.bodemplus.nl/thk  

 

http://www.rijksoverheid.nl/THK
http://www.bodemplus.nl/thk
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5. Gebiedsspecifiek beleid 

 

De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel voor 

het hele land. Het Besluit bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van 

gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen. Het spreekt vanzelf dat 

hieraan specifiek onderzoek aan ten grondslag hoort te liggen en dat de waarden degelijk moeten 

worden onderbouwd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden hieraan eisen gesteld. 

 

Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden kan worden afgeweken van het 

uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit dat geen verslechtering van de bestaand 

bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan. Dit houdt in dat de bestaande bodemkwaliteit op 

locatieniveau, te weten de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast, binnen het gebied 

wel kan verslechteren. Omdat tot de lokale maximale waarde alleen grond en baggerspecie mogen 

worden toegepast die in het bodembeheergebied zelf zijn ontgraven, is op gebiedsniveau echter 

geen sprake van verslechtering. Grond en baggerspecie worden binnen het beheersgebied alleen 

verplaatst. 

 

De in dit tijdelijk handelingskader opgenomen achtergrondwaarden kunnen in heel Nederland worden 

aangehouden, tenzij is of wordt voorzien in gebiedsspecifiek beleid. Met gebiedsspecifiek beleid kan 

lokaal meer ruimte worden geboden, maar kan ook een strengere waarde worden vastgesteld. Tot 1 

januari 2021 geldt een versnelde voorbereidingsprocedure voor het vaststellen van besluiten inzake 

gebiedsspecifiek beleid voor PFAS8. Daarnaast kan de gemeente of waterbeheerder in verband met 

een specifieke lokale of regionale problematiek een andere invulling van de zorgplicht geven, bij 

voorkeur in beleidsregels om daaraan voldoende bekendheid te geven. 

 

Bij het stellen van lokale maximale waarden moet wat betreft de achtergrondwaarden de volgende 

kanttekening worden gemaakt. In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit kunnen geen 

lokale maximale waarden worden vastgesteld beneden de achtergrondwaarde die in de Regeling 

bodemkwaliteit is vastgesteld, ook niet als lokaal lagere waarden zijn gemeten. Dit volgt uit artikel 

39 van het Besluit bodemkwaliteit. De voorlopige achtergrondwaarden waarvan in dit tijdelijk 

handelingskader sprake is, zijn echter gegeven ter invulling van de zorgplicht en niet in de Regeling 

bodemkwaliteit opgenomen. Een eis aan het gebiedsspecifieke beleid is dat de noodzakelijkheid 

van lokale maximale waarden, voldoende ondersteund door onderzoek, moet worden aangetoond. 

 

Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te 

stellen kan de gemeente, onderscheidenlijk waterbeheerder, een bodembeheergebied aanwijzen 

(indien de lokale maximale waarde een verslechtering op de locatie van toepassen toestaat) en een 

goede motivering, bij voorkeur in een nota bodembeheer, vaststellen die aan de eisen van het 

Besluit bodemkwaliteit voldoet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de Risicotoolbox bodem, 

onderscheidenlijk de Risicotoolbox waterbodems. Deze zullen worden aangevuld met informatie over 

PFAS. Tot die tijd kan bij het vaststellen van lokale maximale waarden boven de risicogrenswaarde 

die door het RIVM zijn aangegeven, over de risico’s van de lokale maximale waarden advies worden 

ingewonnen bij het RIVM. 

 

Voor het vaststellen van soepeler normen kan aanleiding bestaan als de bestaande bodemkwaliteit 

in een gebied slechter is dan de toepassingswaarden die landelijk worden gehanteerd, en de in het 

gebied vrijkomende grond en baggerspecie van slechtere kwaliteit hierdoor volgens de landelijke 

toepassingswaarden niet mag worden toegepast. Op voorwaarde dat in het aangewezen 

bodembeheergebied op gebiedsniveau sprake is van stand-still kunnen de nodige afwegingen 

worden gemaakt die vraag en aanbod van grond en baggerspecie binnen het gebied op elkaar 

afstemmen teneinde impasses bij het grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen. 

 

  

                                       
8 https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/wijziging-besluit-bodemkwaliteit-versneld/ 
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6. Invoer en uitvoer van grond en baggerspecie uit en naar andere landen van de EU 

 

PFAS-houdende grond en baggerspecie valt onder de vrijheid van handelsverkeer en mag niet aan 

discriminerende belemmeringen worden onderworpen. Wanneer een bedrijf grond wil importeren of 

exporteren dient hiervoor op grond van de Europese Verordening voor het Overbrengen van 

Afvalstoffen (EVOA) een vergunning te worden aangevraagd dan wel een kennisgeving verricht. De 

ILT behandelt deze kennisgeving, beoordeelt of de import van grond voldoet aan de gestelde eisen 

en stelt voorwaarden. ILT stelt echter niet vast of PFAS houdend grond concreet wordt toegepast, dit 

is aan het lokaal bevoegd gezag. De ILT volgt in het kader van EVOA het advies van het bevoegd 

gezag in deze. Daarnaast hoort uit de milieuhygiënische verklaring te blijken of er gecontroleerd is 

op PFAS. Mochten er bij grondimport twijfels bestaan dan kan de ILT een lading controleren. 

Daarnaast kan de ILT handhaven als de keuring van de grond niet op de juiste manier heeft 

plaatsgevonden of als er twijfels over bestaan. 

 

 

7. Storten, reinigen, opslaan en saneren van PFAS-houdende grond en baggerspecie 

 

Beleidsuitgangspunt is dat zo min mogelijk afvalstoffen mogen worden gestort. Dit houdt in dat 

grond en baggerspecie alleen dan gestort mogen worden als de grond of baggerspecie, eventueel 

na reiniging, niet nuttig kan worden toegepast in een van de toepassingen die vallen onder artikel 

35 van het Besluit bodemkwaliteit. PFAS-houdende grond komt alleen voor storten in aanmerking 

als het gehalte aan PFAS (ook na reiniging) hoger is dan de toepassingswaarde. Dit tijdelijk 

handelingskader geeft generieke toepassingswaarden voor toepassingen van grond en 

baggerspecie. Deze toepassingswaarden hebben daarmee ook invloed op de afvalhiërarchie. 

Wanneer geconcludeerd wordt dat toepassing boven een dergelijk waarde in strijd is met de 

zorgplicht, is de toepassing immers niet toegestaan en komt de betreffende partij voor stort in 

aanmerking.  

 

Wanneer baggerspecie gestort wordt in oppervlaktewater (in een omringd of niet-omringd 

baggerdepot) dan heeft die stort daarnaast ook invloed op kwaliteit van de waterbodem. Daarmee 

is de wettelijke zorgplicht van artikel 6.8 van de Waterwet – die nader wordt ingevuld door de 

toepassingswaarden van dit tijdelijk handelingskader – ook aan de orde. 

 

Storten van grond en baggerspecie op stortplaatsen of in baggerdepots kan niet onbeperkt. Voor 

inrichtingen voor het storten van grond of baggerspecie geldt volgens de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht en – voor dergelijke inrichtingen in oppervlaktewaterlichamen of voor 

lozingen uit dergelijke inrichtingen – de Waterwet een vergunningenregime. Naast 

bovengenoemde ondergrenzen en zorgplicht zijn het in de eerste plaats de vergunningen zelf, en 

het bijbehorende toetsingskader, die bepalen in welke mate stort van PFAS-houdende grond of 

baggerspecie is toegestaan. De acceptatiecriteria kunnen daarmee ook per stortplaats of depot 

verschillen. Dit tijdelijk handelingskader, dat dient ter invulling van de zorgplichten, treedt dan ook 

niet in de afweging die de bevoegde gezagen moeten maken bij het verlenen van dergelijke 

vergunningen. 

 

Omringde rijksbaggerdepots  

PFAS-houdende baggerspecie waarvoor toepassen geen optie is, dient een andere bestemming te 

krijgen. Er kan gekozen worden om bagger tijdelijk op te slaan in een doorgangsdepot om de 

baggerspecie te ontwateren en eventueel te behandelen, zodat de baggerspecie vervolgens elders 

kan worden hergebruikt. Ook het overeenkomstig dit tijdelijk handelingskader toepassen van 

baggerspecie in een weilanddepot op het aangrenzende perceel is een mogelijkheid. Zulke 

mogelijkheden zijn echter niet in alle gevallen praktisch haalbaar en zullen wellicht niet in voldoende 

mate uitkomst bieden voor de afzet van PFAS-houdende baggerspecie.  
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De rijksbaggerdepots de Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep kunnen sterk vervuilde baggerspecie 

ontvangen die PFAS bevat9. Dit biedt niet enkel ruimte voor Rijkswaterstaat maar ook voor 

waterschappen en andere overheden. Voor baggerspecie die niet sterk vervuild is, verschilt thans het 

kunnen accepteren van PFAS-houdende baggerspecie per depot.  

 

Wat betreft bovengenoemde ondergrenzen, geldt dat sterk verontreinigde baggerspecie die PFAS 

bevat en niet-sterk verontreinigde baggerspecie met een gehalte aan PFAS hoger dan het 

herverontreinigingsniveau, doorgaans niet nuttig kunnen worden toegepast en daarom voor storten 

in de rijksbaggerdepots in aanmerking komen. 

 

Storten in baggerdepots met open verbinding naar rijkswateren 

Naast de omringde rijksbaggerdepots zijn er enkele niet-omringde baggerdepots in rijkswateren. 

Deze niet-omringde baggerdepots staan in open verbinding met rijkswater en hebben daarmee 

dezelfde fysieke kenmerken als de diepe plassen bedoeld in categorie 4.9.1 van dit tijdelijk 

handelingskader. Als baggerspecie wordt gestort in een dergelijk depot, dan is het in ieder geval in 

lijn met de zorgplicht van artikel 6.8 Waterwet om baggerspecie te storten met gehalten aan PFAS 

die overeenkomen met de toepassingswaarden die zijn beschreven voor categorie 4.9.1 in de tabel. 

Die toepassingswaarden geven immers een verantwoorde invulling van de zorgplicht voor diepe 

plassen waarvan de fysieke kenmerken overeenkomen met deze niet-omringde baggerdepots. 

 

Storten op landbodems 

Als grond of baggerspecie op grond van de aanwezigheid van andere stoffen dan PFAS moeten 

worden gestort omdat reiniging geen soelaas biedt, en de gehalten aan PFAS de 

toepassingswaarden voor toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in de tabel niet 

overschrijden, dan kan het storten van grond en baggerspecie op een stortplaats op de landbodem 

worden toegestaan zonder dat specifieke aanvullende maatregelen hoeven te worden getroffen die 

verband houden met de aanwezigheid van PFAS in de grond of baggerspecie. Het is namelijk ook 

toegestaan grond en baggerspecie met een PFAS-gehalte beneden de hergebruiksgrens toe te 

passen op de landbodem boven grondwaterniveau. Dit geldt ook voor het opslaan van de grond of 

baggerspecie. 

 

Storten bij gehalte boven toepassingsnorm 

Als de gehalten aan PFAS boven de toepassingsnormen uitkomen, dient zeker te zijn dat de 

inrichting waar de PFAS-houdende grond of baggerspecie wordt gestort of opgeslagen zo is ingericht 

dat geen emissies naar de omgeving plaatsvinden die in strijd zijn met de zorgplichten. Mocht dat 

niet het geval zijn, dan is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden genomen om te 

voorkomen dat PFAS in te hoge mate uitspoelen en zich in de omgeving verspreiden. In overleg met 

het bevoegd gezag moet worden bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld om 

te waarborgen dat er geen overschrijding van de oppervlaktewaternorm(en) plaatsvindt. 

 

Reinigen  

Het reinigen van PFAS-houdende grond in verband met de aanwezigheid van andere 

verontreinigende stoffen dan PFAS kan worden toegestaan als de gehalten aan PFAS beneden de 

toepassingsnormen blijven. Als grond gehalten aan PFAS bevat die boven de toepassingsnormen 

uitkomen moet de inrichting een vergunning hebben om de grond te mogen reinigen.  

Uit de resultaten van de proefreinigingen blijkt dat reiniging van PFAS-houdende zandgrond in 

gehalten boven respectievelijk 60 μg g/kg voor PFOS, 140 μg /kg voor PFOA en 60 μg /kg voor andere 

PFAS-verbindingen voorlopig niet mogelijk is. Dit betekent dat partijen met hogere PFAS-gehalten in 

aanmerking komen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. De grenswaarden zijn gebaseerd op 

de toepassingswaarden uit het THK PFAS en het maximaal te behalen reinigingsrendement. 

Rijkswaterstaat (Bodem+) verleent voor deze partijen vanaf mei 2020 een verklaring van niet-

reinigbaarheid, mits volledig en correct onderzocht. Voor klei- en veengrond die met PFAS 

verontreinigd is boven de toepassingswaarden wonen/industrie uit het THK, werden al verklaringen 

                                       
9 Zie de brief van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor 

Milieu en Wonen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 13 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35334, nr. 1). 
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van niet-reinigbaarheid verleend om te storten10. Tot dit zand gereinigd kan worden, moet het met 

vergunning tijdelijk worden opgeslagen. Daarbij moeten maatregelen worden genomen ter beheersing 

van de risico’s voor mens en milieu. Hierbij kan gedacht worden aan een (boven en onder)afdichting 

van de grond zodat de grond niet kan uitlogen naar de omgeving en het reguleren van emissies (bv 

ook naar lucht) in de vergunningen. 

 

 

8. Onderzoek en metingen 

 

Er zijn in 2019 verschillende onderzoeksopdrachten aan het RIVM gegeven om de gevolgen van het 

voorkomen van PFAS in het milieu in kaart te brengen en risicogrenzen vast te stellen voor PFAS- 

houdende grond en baggerspecie in de verschillende te onderscheiden situaties. De resultaten van het 

onderzoek, die tot nu toe, juni 2020, beschikbaar zijn, vormen de grondslag om in deze versie van het 

tijdelijk handelingskader een aantal toepassingswaarden aan te passen. Momenteel wordt nog 

onderzoek gedaan naar risicogrenzen voor PFAS- houdende grond en baggerspecie en extra onderzoek 

naar uitloging naar grondwater en de relatie met de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water. Deze 

resultaten kunnen worden betrokken bij verdere besluitvorming. Op basis deze onderzoeken die in 

november 2020 worden afgerond, zal het tijdelijk handelingskader mogelijk nogmaals geactualiseerd 

worden. Zodoende wordt duidelijkheid gegeven aan de praktijk welke waarden verantwoord gebruikt 

kunnen worden, voorafgaand aan de verankering van het tijdelijk handelingskader in de Regeling 

bodemkwaliteit.  

 

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen initiatiefnemers tot grondverzet uit binnen– en 

buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen grond en baggerspecie moeten vaststellen en 

laten vastleggen in een milieuhygiënische verklaring die elke partij moet begeleiden. 

Het verdient aanbeveling dat de betrokken overheden, zoals gemeenten, ook zelf het initiatief nemen 

om het voorkomen van PFAS op lokaal niveau preciezer in beeld te brengen. Zij hebben deze 

informatie namelijk nodig als grondslag voor hun gebiedsspecifieke beleid als zij lokale maximale 

waarden willen vaststellen die afwijken van de generieke normen die in de Regeling bodemkwaliteit 

worden opgenomen. Een van de vereisten die het Besluit bodemkwaliteit voor dergelijk 

gebiedsspecifiek beleid stelt is de vaststelling van een bodemkwaliteitskaart, die een beeld geeft van 

het voorkomen van PFAS in een aangewezen bodembeheergebied. Een dergelijke 

bodemkwaliteitskaart kan ook dienen als grondslag om op eenvoudige wijze de voor het toepassen 

benodigde milieuhygiënische verklaringen te kunnen afgeven en daarmee onderzoekslasten in 

individuele gevallen te beperken en vertraging bij het grondverzet te voorkomen. 

 

Net als bij de eerdere aanpassing van november 2019 zal op de website van Bodem-plus de 

komende tijd meer informatie over nieuwe ontwikkelingen rond PFAS worden gepubliceerd zodat 

alle betrokkenen over de kennis kunnen beschikken om de benodigde acties uit te voeren. 

Daarnaast is de helpdesk van Bodem+ zoals gewoonlijk beschikbaar voor praktische vragen. 

 

 

9. Besluit Bodemkwaliteit – definitie toepassen van grond of  baggerspecie 

 

In het Besluit bodemkwaliteit wordt gedefinieerd wat er onder toepassen van grond of baggerspecie 

wordt verstaan: het aanbrengen, verspreiden en tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie en het 

houden van grond en baggerspecie in die toepassing. De vormen van toepassen die volgens het 

Besluit bodemkwaliteit zijn toegestaan, zijn limitatief opgesomd in artikel 35 van het besluit. Voor 

andere toepassingen biedt het Besluit bodemkwaliteit geen grondslag. Er is dan geen sprake van 

nuttig toepassen maar van verwijderen van afvalstoffen waarop hoofdstuk 10 van de Wet 

milieubeheer van toepassing is. Met het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie wordt 

in dit tijdelijk handelingskader alleen gedoeld op de vormen van toepassen die in artikel 35 zijn 

opgesomd. Voor de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie is niet alleen de 

zorgplicht van belang, waaraan het tijdelijk handelingskader invulling geeft, maar dient 

vanzelfsprekend ook te worden voldaan aan alle andere verplichtingen die voor het toepassen 

                                       
10 https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/verruiming-afzet-verwerking-pfas-houdende-grond/ 
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voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld dat geen grotere hoeveelheid grond of 

baggerspecie mag worden toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het 

functioneren van de toepassing waarin de grond en baggerspecie zijn aangebracht en dat die 

toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze zich bevindt en onder de 

omstandigheden waar de toepassing plaatsvindt. 
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan de P. Ottstraat ong. te Schagerbrug 
 

Aan de P. Ottstraat ong. te Schagerbrug tegenover de sporthal aan de P. Ottstraat 1 is een 

voormalig voetbalveld met daaromheen een houtsingel gesitueerd. De initiatiefnemer is 

voornemens hier een nieuwbouwwijk te realiseren waar een deel van de houtsingel, afhankelijk 

van het ontwerp, gekapt zal worden. Het bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde 

ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd van sport naar wonen. 

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

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

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

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

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

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

planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

Dhr. J. de Lange heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten van 

de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.  
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

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

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

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

aanwezig op de planlocatie? 

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

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

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

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

Nederland? 

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

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

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

en zo ja, welke? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de P. Ottstraat ong. te Schagerbrug (figuur 1). Het betreft een 

voormalig voetbalveld met daaromheen een houtsingel bestaande uit bomen en struiken. 

Rondom de houtsingel (gelegen buiten het plangebied), zijn ontwateringssloten aanwezig. Aan 

de noordwestkant van het plangebied ligt een klein skatepark en een sporthal met omliggende 

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

van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.  

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door landelijk gebied met veelal 

agrarische percelen. De planlocatie ligt ten zuidoosten van het drop Schagerbrug en circa 1 km 

ten noordwesten van Schagen. Op circa 600 m ten noorden ligt het Kanaal Stolpen-Schagen en 

op circa 700 m ligt de Grote Sloot.  
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de P. Ottstraat ong. te Schagerbrug (bron 

kaartmateriaal: arcgis.com). 
 

 

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

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

realiseren van een nieuwbouwwijk op het voormalig voetbalveld. Hierbij worden delen van de 

houtsingel gekapt, afhankelijk van het ontwerp. Er zal een functieverandering plaatsvinden van 

sport naar wonen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• kappen en rooien van bomen en struiken: kap- en rooiwerkzaamheden;  

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

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

 

 

Methode 

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

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 

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

de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek 

bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek 

is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten 

van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 14 januari 2020 en is 

uitgevoerd door ing. G. Fairhurst. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; 

droog, 4/8 bewolkt, 8 Celsius en windkracht 5-6 (Bft). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 

flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op 

soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de verordening Ruimte van de provincie Noord-Holland is voor de volgende soorten 

vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 
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Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Noord-Holland. 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Huisspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Veldmuis 

Dwergspitsmuis Konijn Vos 

Egel Meerkikker Woelrat 
 

(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. In deze gebieden mogen in principe geen 

werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-

gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk Nederland 

geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie uitgevoerd te 

worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als stikstofdepositie 

en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland 

geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde 

natuurgebieden geldt een ontheffingsplicht.  
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, 

dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  
 

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 

 

Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de directe omgeving daarvan is en welke effecten daarop te verwachten 

zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal van de nationaal beschermde 

soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de 

potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten 

waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
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Vaatplanten 

In de directe omgeving van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten niet 

bekend (NDFF 2010-2020). Gedurende het veldbezoek zijn slechts inheemse of aangeplante 

kruiden zonder beschermde status waargenomen. Enkele waargenomen soorten betreffen: 

gewone braam, gewone esdoorn, gewone klit, gewone vlier, grote berenklauw, hulst, kleine 

brandnetel, klimop, liguster, ridderzuring, rode kornoelje, rozebottel, scherpe boterbloem, smalle 

weegbree, zomereik en zwarte els.  

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. De planlocatie is een voormalig 

voetbalveld wat altijd sterk onderhouden (intensief maaibeheer) is. Gelet op de functie, ligging 

en het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame 

soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet 

aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
 

Grondgebonden zoogdieren 

In de omgeving, binnen een straal van 4 km, is onder andere de aanwezigheid van de volgende 

soorten vastgesteld: boommarter, bosmuis, bruine rat, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, 

egel, haas, hermelijn, huismuis, huisspitsmuis, konijn, mol, veldmuis, vos, waterspitsmuis en 

wezel (Broekhuizen et al., 2016; NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen: boommarter, bunzing, hermelijn, waterspitsmuis en wezel. Tijdens 

het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. 

Voor de waterspitsmuis is geen geschikt leefgebied als een rijke oever- en ruigte begroeiing 

aanwezig (mede door intensief maaibeheer), tevens zijn er geen holen in de oever waargenomen, 

derhalve kan aanwezigheid van de soort uitgesloten worden. 

De boommarter, bunzing, hermelijn en wezel zijn marterachtige, welke de voorkeur geven aan 

structuurrijke landschappen. De boommarter geeft specifiek de voorkeur aan bosrijke gebieden 

en bouwt zijn nest in bomen en boomholten. In de houtsingel zijn geen nesten of geschikte 

boomholten waargenomen, tevens is er niet voldoende leefgebied aanwezig in en om het 

plangebied, waardoor de aanwezigheid van de boommarter niet wordt verwacht. De bunzing, 

hermelijn en wezel gebruiken allerlei droge ruimten of holten als rust- en nestplaats zoals; 

konijnenholen, verlaten dassenpijpen, holle boomstammen maar ook onder hooibalen, grove 

puinhopen of takken hopen. Zulke structuren zijn niet aanwezig in het plangebied. Tevens zijn 

er geen sporen als uitwerpselen, prenten en prooiresten waargenomen welke wijzen op een vaste 

rust- of nestplaats. Daarnaast is het plangebied moeilijk bereikbaar doordat er geen geschikte 

migratieroutes in de vorm van groene structuren van en naar het plangebied aanwezig zijn. 

Hierdoor kan de aanwezigheid van marterachtige in het plangebied uitgesloten worden. 

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe 

omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde 

Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor 

algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn 

dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig 

is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene 

soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie 

zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde 

zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie 

vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

In de omgeving, binnen een straal van 4 km, is het voorkomen bekend van onder andere: gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 

watervleermuis (Broekhuizen et al., 2016; Limpens et al., 1997; NDFF 2010-2020). Tijdens het 

veldbezoekzijn er geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Onder de Wet natuurbescherming 

zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten beschermd. 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 
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vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011).   

Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten welke 

kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. Zo’n verblijfplaats moet voldoen aan een geschikt 

microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge luchtvochtigheid en weinig 

invloed van weersomstandigheden. Op de planlocatie zijn ten tijde van het veldbezoek geen voor 

vleermuizen geschikte boomholten waargenomen welke kunnen dienen als rust- en/of 

verblijfplaats. Echter bestaat de kans dat hoger gelegen boomholtes gemist zijn. Derhalve dient 

bij het kappen van bomen, met een diameter van 25 cm of dikker, voorafgaand aan de 

kapwerkzaamheden een ecologische inspectie met een endoscoop uitgevoerd te worden, om 

negatieve effecten op vleermuizen te voorkomen. 

Wegens het ontbreken van bebouwing is het uit te sluiten dat de planlocatie gebruikt wordt door 

vleermuizen die in bebouwing leven, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige 

dwergvleermuis. Derhalve kan de aanwezigheid van rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen 

op de planlocatie uitgesloten worden. 

Hoewel het niet aannemelijk is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of 

verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied en/of vliegroute. Echter doordat in de directe omgeving veel soortgelijke groene 

structuren, welke aansluiten op akkerlanden, andere rechte lijnen door sloten, bomenrijen en de 

bebouwing aanwezig is, zal het plangebied geen onderdeel zijn van het essentieel functioneel 

leefgebied. Ten gevolge van de beoogde ontwikkeling wordt deze dan ook niet aangetast. In de 

luwte van opgaande vegetatie kunnen vliegbewegingen en foerageeractiviteiten van 

vleermuizen plaatsvinden. Vleermuizen jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik 

maken van een groot netwerk aan jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied 

alsmede de jachttechniek en prooien verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden 

vleermuizen zich diffuus over het landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van 

bosranden, bomenlanen, oeverzones of andere structuurrijke zones. Tijdens de werkzaamheden 

kunnen negatieve effecten optreden voor passerende en jagende vleermuizen in de directe 

omgeving als gevolg van lichtgebruik. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor 

gedesoriënteerd raken als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden 

door vleermuizen. Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te 

worden toegepast. Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en 

zonsondergang. Mocht verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting 

geadviseerd. 
 

Amfibieën 

In de omgeving, binnen een straal van 2 km, is de aanwezigheid bekend van bruine kikker, 

gewone pad, kleine watersalamander en rugstreeppad (Creemers & Van Delft, 2009; NDFF 2010-

2020). Voor de rugstreeppad geldt dat deze beschermd is onder de Wet natuurbescherming en 

geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Amfibieën leven in zowel een 

aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. herfst/winter) habitat. Beide 

habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. De planlocatie is een voormalig 

voetbalveld en werd intensief gebruikt, waardoor veel verstoringen optraden. Direct langs het 

plangebied liggen sloten met beperkt begroeide oevers. Doordat deze overs een relatief steil talud 

hebben is het ongeschikt voor de slecht zwemmende rugstreeppad als voortplantingswater. 

Tevens zorgen de sloten ervoor dat het plangebied slecht bereikbaar is voor de soort. Derhalve 

en doordat er geen geschikt functioneel leefgebied aanwezig is kan de aanwezigheid van de soort 

niet verwacht. Daarnaast zijn er geen werkzaamheden aan deze sloten beoogd waardoor 

negatieve effecten op de soort uitgesloten is. Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals 

de bruine kikker en gewone pad, gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen 

binnen de planlocatie. Deze dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming). Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn 

derhalve uitgesloten. 
 

Reptielen 

In de omgeving is de aanwezigheid van reptielen niet bekend (Creemers & Van Delft, 2009; NDFF 

2010-2020). Reptielen worden niet verwacht op de planlocatie aangezien deze over het algemeen 
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verbonden zijn aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen. Negatieve effecten op 

beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

Op de planlocatie bevindt zich geen oppervlaktewater. Langs de planlocatie liggen sloten waar 

mogelijk algemene vissoorten in voorkomen. Mogelijk hebben de beoogde werkzaamheden 

negatieve (tijdelijk) effecten (trillingen) op algemene soorten. Derhalve dient rekening gehouden 

te worden met de Algemene zorgplicht. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn 

uitgesloten. 
 

Insecten en andere ongewervelden 

In de omgeving, binnen een straal van 2 km, is de aanwezigheid van beschermde ongewervelde 

niet bekend (NDFF 2010-2020). Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen 

en/of delen van) beschermde vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de 

planlocatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde 

ongewervelde een waardplant vormen. Tevens is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of 

andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde 

insecten of andere ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 

waargenomen: ekster, huismus, koolmees, merel, roodborst, Turkse tortel, vink en zwarte kraai. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen als braakballen, plukplaatsen, horsten, 

holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd leefgebied en/of 

nestlocatie. Er zijn geen nesten van jaarrond beschermde soorten waargenomen in het 

plangebied. De waargenomen nesten zijn te klein voor roofvogelsoorten als de buizerd en 

sperwer (figuur 3). De aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en 

ransuil wordt niet verwacht.  

De huismus is buiten het plangebied gehoord. Door de afwezigheid van bebouwing en 

functioneel leefgebied kunnen soorten als de huismus en gierzwaluw uitgesloten worden. 

Van aantasting van functioneel leefgebied en nestlocaties van de huismus en gierzwaluw is 

derhalve geen sprake. Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond 

beschermde nestlocaties en essentiële habitatonderdelen is geen sprake.  
 

 
Figuur 3 De waargenomen nesten zijn te klein en dus ongeschikt voor grote roofvogels als de buizerd. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De struiken en bomen vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven 

en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Er zijn een aantal nesten aangetroffen in de bomen 

op en rondom de planlocatie. Dit betreffen nesten van duiven, zangvogels en kauwen. 

Gedurende het broedseizoen zijn deze nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde 
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soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische 

omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene 

broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het 

broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde 

werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de 

werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige. 

 

 

Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 4,7 km ligt het Natura 2000-

gebied ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’ (figuur 4). Op een afstand van circa 1,5 km ligt het 

Natuurnetwerk Nederland (figuur 5).  
 

 
Figuur 4 De planlocatie ligt op een afstand van 4,7 km tot het Natura 2000-gebied ‘Zwanenwater & 

Pettemerduinen’ (bron: nationaal Georegister PDOK). 
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Figuur 5 De planlocatie ligt op een afstand van circa 1,5 km tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: 

nationaal Georegister PDOK). 
 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is.  

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. De beoogde ontwikkeling betreft het realiseren van een nieuwbouwwijk, wat ten 

opzichte van de huidige situatie leidt tot een toename in het aantal verkeersbewegingen. De 

nieuwe woningen hebben door de hoge isolatiewaarden en hoogrenderende stookinstallaties een 

relatief lage stikstofuitstoot. Echter door dat het een toevoeging van woningen betreft wordt er 

een toename in stikstofemissie verwacht. Gedurende de werkzaamheden kan er een tijdelijke 

toename in stikstofemissie verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele 

werktuigen (het ‘projecteffect’).  
 

Door de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) is het (beperkt) mogelijk om 

plannen/projecten op korte termijn door te laten gaan. Dit wordt onderschreven in de ‘Factsheet 

Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

juli 2019). Uit goede motivering of herberekening van de stikstofdepositie moet dan blijken:  
  

• Dat er geen enkele toename van stikstofdepositie wordt verwacht, bijvoorbeeld vanwege de 

grote afstand tot Natura 2000-gebieden óf:  

• Dat door toename van depositie de kritische depositiewaarden niet worden overschreden; 

dit is met name het geval wanneer de Natura 2000-gebieden weinig gevoelig zijn of wanneer 

de stikstofuitstoot uit andere bronnen relatief klein is, óf:  

• Dat door (aanpassing van) plannen of projecten de emissies van stikstofoxiden en/of 

ammoniak juist afnemen waardoor effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden 

uitgesloten.  
 

Ondanks de verwachte toename in stikstofemissie en het (tijdelijke) projecteffect wordt door de 

grote afstand tot Natura 2000-gebieden (4,7 km) er geen negatieve gevolgen voor relevante 

Natura 2000-gebieden verwacht. Derhalve kan een Aerius-berekening achterwege blijven.    
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Beoordeling (c) houtopstanden  

De beoogde kapwerkzaamheden op de planlocatie zijn binnen de bebouwde kom en vallen dus 

onder type a. Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.  

Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben 

gemeenten hebben vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en 

struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De beoogde 

ontwikkeling leidt evt. tot de kap van een aantal bomen en struiken. Gemeentelijke 

Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve 

aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met 

de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen. 

 

 

Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. Ten behoeve van 

boombewonende vleermuizen dient bij het kappen van bomen voorafgaand een ecologische 

inspectie met een endoscoop uitgevoerd te worden. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied 

voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke 

niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde 

situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een Voortoets 

en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk. 

(c) Houtopstanden 

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt 

in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 

Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de verwachtte 

effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap. 

(a) algemene broedvogel en cat. 5 soorten, (j) jaarrond beschermde nesten, cat. 1 t/m 4 soorten. 
 

Legenda 
 

Soortenbescherming 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 
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(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort        + +/- 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - +/- - - - -   

Geschikt habitat Andere soort - +/-  +/- +/- - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n m n n n n n n 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek 

Natura 2000 4,7 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 1,5 km geen n.v.t. 

 

Houtopstanden aanwezig kap melding 

Struiken ja ja n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of 

beschermde gebieden, mits een ecologische inspectie middels een endoscoop wordt uitgevoerd 

bij het kappen van bomen met een diameter van 25> cm. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van 

foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel 

maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen.  
 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling leidt, mits enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien 

van vleermuizen, Algemene zorgplicht en algemene broedvogels, niet tot overtreding van de Wet 

natuurbescherming. De conclusie is dan ook dat de ontwikkeling aan de P. Ottstraat ong. te 

Schagerbrug uitvoerbaar is zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

 

Vervolgstappen 

De beoogde ontwikkeling heeft geen negatief effect op beschermde natuurwaarde 

(soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden), mits een ecologische inspectie 

wordt uitgevoerd ten behoeve van boombewonende vleermuizen. Derhalve is aanvullend 

onderzoek niet noodzakelijk. 

 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Algemene zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  

• Bij het kappen van bomen met een diameter van 25 cm of dikker dient een ecologische 

inspectie middels een endoscoop uitgevoerd te worden om negatieve effecten op mogelijk 

aanwezige boombewonende vleermuizen te voorkomen. 

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten 

en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een 

vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 

nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• Mogelijke overwinteringslocaties van algemene amfibieën (vorstvrije structuren als 

stenenstapels, houtwallen, dichte struwelen etc.) dienen verwijderd of ongeschikt gemaakt te 

worden buiten de overwinteringsperiode oktober – april.  

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 

t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 

de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 

nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de P. Ottstraat ong. te Schagerbrug en betreft een voormalig 

voetbalveld met daaromheen een houtsingel.  
 

 
Figuur 2 Links de houtsingel en rechts het voetbalveld. 
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Figuur 3 De sloot net buiten het plangebied. 
 

 
Figuur 4 Het skatepark vlak langs het plangebied. 

 

 

 





bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 

Bijlage 11 Memo stikstofdepositie 



bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 



 

 

 

Gemeente Schagen is voornemens op het perceel van het B-veld te Schagerbrug woningen te realiseren. De ontwikkeling 

betreft de realisatie van in totaal 47 woningen. Het gaat om vier woningen in de categorie Huurhuis, sociale huur, hoek-

/tussenwoning (levensloop), vier woningen in de categorie Huurhuis, sociale huur, hoek-/tussenwoning, tien woningen in 

de categorie Koop, tussen/hoek (rug-aan-rug), nog eens tien woningen in de categorie Huurhuis, sociale huur, hoek-/tus-

senwoning (rug-aan-rug), acht woningen in de categorie Koop, twee-onder-een-kap en 11 woningen in de categorie Koop, 

tussen/hoek (rijwoning). In figuur 1 is het stedenbouwkundig plan opgenomen. Dit plan is in strijd met de regels van het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Dorpen langs de Groote Sloot’. Om te onderzoeken of de ontwikke-

ling mogelijk is, heeft de gemeente verschillende onderzoeken laten verrichten. Deze memo dient om inzicht te geven in 

het aspect stikstof.  

 

 
Figuur 1 Stedenbouwkundig plan  
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De aanleg- en het in gebruik nemen van de nieuwe woningen hebben stikstofemissies tot gevolg. Het is wanneer je een 

nieuwe stikstofbron mogelijk maakt met een plan of project, belangrijk om in beeld te brengen dat deze bron geen tijde-

lijke of blijvende depositie op beschermde natuur tot gevolg heeft. Vermesting of verzuring van Natura 2000-gebieden als 

gevolg van stikstofdepositie is namelijk in strijd met de Wet natuurbescherming. De kans op stikstofdepositie als gevolg van 

een project of plan is afhankelijk van de afstand tot gebieden en het formaat van de ontwikkeling. Het gaat bij deze ontwik-

keling om de realisatie van 47 woningen. De beoogde locatie ligt op circa 4,5 kilometer afstand van stikstofgevoelig Natura 

2000-gebied ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’, zoals in figuur 1 weergegeven. Vermesting en verzuring ter hoogte van 

beschermde natuurgebieden als gevolg van stikstofdepositie zijn hiermee niet op voorhand uit te sluiten. Met het pro-

gramma AERIUS Calculator zijn de gevolgen van het project voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld ge-

bracht. Aan de hand hiervan kan getoetst worden of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van 

de Wet natuurbescherming.  

 

 
Figuur 2 Globale ligging projectgebied ten aanzien van Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS CALCULATOR) 

In deze memo worden de uitgangspunten voor de berekeningen gegeven, de resultaten van de berekeningen en bijbeho-

rende conclusies. In de bijlage zijn de losse berekeningen opgenomen.  
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Om een berekening te kunnen maken dienen de verschillende stikstofbronnen tijdens de gebruiksfase in beeld te worden 

gebracht. De nieuwe bebouwing zal gasloos zijn en kent derhalve geen stikstofemissies. De verkeersbewegingen als gevolg 

van de nieuwe gebruikers zullen wel leiden tot stikstofemissie. Om de verkeersbewegingen te bepalen is het kengetal van 

CROW gebruikt voor de verschillende type woningen (tabel 1). In totaliteit is er sprake van een verkeersgeneratie van 318,6 

mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag, daarbij gaat het om licht verkeer.  

 
Tabel 1 Verkeersgeneratie  

Functiegroep Functietype Programma 

per 

Kencijfer CROW 

per woning 

Verkeersgeneratie 

In mvt/etmaal 

Wonen Huur, huis, sociale sector 18 woning 5,6 100,8 

Wonen Koop, huis, twee-onder-een-kap 8 woning 7,8 62,4 

Wonen Koop, huis, tussen/hoek 21 woning 7,4 155,4 

     

Totaal    318,6 

 

Voor de verkeersafwikkeling is uitgegaan dat deze in noordelijke richting verloopt via de P. Ottstraat, Schagerweg en Grote 

Sloot naar de N248. Hier gaat het extra verkeer op in het heersende verkeersbeeld. Het extra verkeer wordt beschouwd als 

opgegaan in het heersende verkeersbeeld wanneer dit slechts enkele procenten uitmaakt van het totale verkeersbeeld.  

 

 

Voor de berekening van de aanlegfase is met name de stikstofemissie als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen be-

langrijk. Met een berekening moet inzichtelijk worden gemaakt of er op jaarbasis sprake is van dusdanige stikstofemissies 

dat dit leid tot stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden. In dit projectstadium is echter nog niet bekend welke 

werktuigen zullen worden ingezet. Om de haalbaarheid van het project aan te tonen is daarom een inschatting gemaakt op 

basis van het aantal te realiseren woningen. Voor de realisatie van de woningen is uitgegaan van 3 kg NOX emissie per wo-

ning. Het totaal van 141 kg aan stikstofemissie is ingevoerd als vlakbron verdeeld over het projectgebied.  

 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat zowel voor de aanleg- als de gebruiksfase van de beoogde ontwikkeling geen sprake is van 

stikstofdeposities hoger dan 0,00 mol/ha/jaar op beschermde natuurgebieden. Dit betreft een inschatting op basis van het 

huidige projectstadium. Derhalve kan wel al geconcludeerd worden dat met deze uitgangspunten het aspect stikstof geen 

belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling.  
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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

RnNVPgxj7xBs (09 december 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs P. Ottstraat, 1751 CW Schagerbrug

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

B-Veld Schagerbrug, Schagen RnNVPgxj7xBs

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 december 2021, 23:54 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 141,00 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de aanleg van 47 woningen aan de P. Ottstraat in Schagerbrug.

RnNVPgxj7xBs (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Totale emissie 47 woningen
Anders... | Anders...

- 141,00 kg/j

RnNVPgxj7xBs (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Totale emissie 47 woningen
Locatie (X,Y) 113141, 534661
Uitstoothoogte 3,0 m
Oppervlakte 1,8 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 141,00 kg/j

RnNVPgxj7xBs (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RnNVPgxj7xBs (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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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

RSVi4BDYpva6 (09 december 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs P. Ottstraat, 1751 CW Schagerbrug

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Dijkzicht Schagerbrug RSVi4BDYpva6

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 december 2021, 23:57 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 51,88 kg/j

NH3 3,53 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Berekening van de stikstofdepositie als gevolg van het in gebruik nemen van 47 woningen aan de P. Ottstraat in Schagerbrug.

RSVi4BDYpva6 (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

3,53 kg/j 51,88 kg/j

RSVi4BDYpva6 (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersgeneratie
Locatie (X,Y) 112765, 535104
NOx 51,88 kg/j
NH3 3,53 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 322,2 / etmaal NOx
NH3

51,88 kg/j
3,53 kg/j

RSVi4BDYpva6 (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RSVi4BDYpva6 (09 december 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1 Inleiding 

Men is voornemens 47 woningen te ontwikkelen in project ‘B-Veld’ aan de P. Ottstraat te 

Schagerbrug. De planlocatie bevindt zich binnen het invloedsgebied van een hogedruk 

aardgasleiding van Gasunie. 

Voor een goede ruimtelijke onderbouwing is inzicht in de externe veiligheidsrisico’s nodig. In 

deze rapportage worden de resultaten van de risicoberekeningen aan de aardgasbuisleiding 

gepresenteerd.   
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2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Risicobenadering 

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen 

wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid 

kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving 

aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 

functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het 

Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 

woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten 

zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen.  

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 

kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [2]. 

Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst. 

2.2.1 Plaatsgebonden risico 

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van 

een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke 

gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en 

woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die 

door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis 

opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare 

technieken dat de PR 10-6 contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te 

liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande 

leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van 

toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee 

voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de 

belemmeringenstrook. 

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande 

buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing1 binnen de 

                                                      
1 Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde 

bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit  
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risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals 

woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10-6 liggen, gaat een wettelijke 

saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een 

overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele 

situatie. 

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare 

bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden 

risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare 

bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten 

worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het 

bestemmingsplan worden aangegeven. Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van 

kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi). 

2.2.2 Groepsrisico 

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden 

om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van 

een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom 

in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af 

te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. 

Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. 

Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het 

afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige 

personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke 

bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het 

aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing 

soms gelimiteerd. 

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal 

slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel 

bestaande als nieuwe situaties. 

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de 

regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico 

mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, 

inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het 

invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de 

oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording 

van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen 

een vereenvoudiging.  
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Verantwoording groepsrisico 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een 

buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar 

object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de 

buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in 

het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede 

veroorzaakt of veroorzaken; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt 

vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de 

kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-

4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10-6 per jaar; 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast 

door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de 

voor- en nadelen daarvan; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in 

de nabije toekomst; 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp of zwaar ongeval; 

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 

buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om 

zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor 

dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het 

gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen 

in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en 

beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en 

zelfredzaamheid. 

Beperkte verantwoording 

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een ‘volledige’ 

verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere 

verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met 

een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3): 

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone 

en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% 

letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10-8).  

2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft; 

b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt. 
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In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde 

te komen, namelijk: 

a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen. 

b. De hoogte van het groepsrisico. 

c. De bestrijdbaarheid. 

d. De zelfredzaamheid. 

Een nadere beschouwing van risico reducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven 

met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig.   
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3 Uitgangspunten risicoberekening 

3.1 Ligging plangebied 

Figuur 1 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de aardgasleiding A-637. De 

gehanteerde uitgangspunten worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

 

Figuur 1. Plangebied en risicobron 

3.2 Hogedruk aardgasleiding 

3.2.1 Carola 

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 

parameterbestand 1.3. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens: 

 Het interessegebied. 

 Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval Nederlandse Gasunie. 

 Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval met de leiding. 
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3.2.2 Interessegebied 

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding 

geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding 

gepland is [2]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante 

gegevens die benodigd zijn voor de berekening. 

3.2.3 Leidingdatabestand 

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke 

parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale 

effectafstand van het interessegebied bevinden. Enkele kenmerken van de voor het 

plangebied relevante aardgasleiding worden getoond in tabel 1. 

Beheerder Leidingnr. Diameter 
[inch] 

Druk 
[bar] 

Afstand 100% 
letaliteit [m] 

Afstand 1% 
letaliteit [m] 

Gasunie A-637 36 66.2 180 430 

Tabel 1. Kenmerken hogedruk aardgasleiding 

Het invloedsgebied (afstand tot 1%-letaliteitscontour) en de contour waarbinnen sprake is van 

100% letaliteit worden weergegeven in figuur 2. Uit de figuur blijkt dat de planlocatie 

grotendeels binnen de 100% letaliteitscontour ligt. 

 

Figuur 2. Invloedsgebied en 100%-letaliteitscontour 
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3.3 Bebouwing 

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het 

invloedsgebied is opgevraagd via de BAG-Populatieservice [4]. In aanvulling hierop zijn 

gegevens van Ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd [5]. De gehanteerde uitgangspunten en 

modellering van de omgeving worden in meer detail beschreven in bijlage 1.  
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4 Resultaten 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Figuur 3 toont de plaatsgebonden risicocontouren (PR) van aardgasleiding A-637. Er is geen 

sprake van een PR 10-6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen 

belemmering voor de realisatie van het plan. 

 

Figuur 3. PR-contouren aardgasleiding A-637 

4.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico van aardgasleiding A-637 is berekend voor zowel de huidige als de 

toekomstige situatie. Tabel 2 toont het groepsrisico als factor ten opzichte van de 

oriëntatiewaarde. Er is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal 

slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor kleiner dan 0.001 betekent 

dat het groepsrisico meer dan 1000 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. Na planrealisatie 

blijft het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 

Leiding Factor t.o.v. OW 

Huidig Toekomstig 

A-637 < 0.001 < 0.001 

Tabel 2. Groepsrisico als factor t.o.v. de oriëntatiewaarde (OW) 

Figuur 4 toont het groepsrisico van de kilometer met het hoogste groepsrisico in de huidige 

en de toekomstige situatie.  
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Figuur 4: Groepsrisico huidige (links) en toekomstige situatie (rechts) 

In bijlage 2 is het door Carola automatisch gegenereerde rapport voor de toekomstige situatie 

opgenomen met daarin de gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen. 

4.3 Belemmeringenstrook 

De belemmeringenstrook dient ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. Binnen 

deze strook mogen geen nieuwe bouwwerken opgericht worden.  

Voor leidingen met een druk van maximaal 40 bar geldt een belemmeringenstrook van 

tenminste 4 m aan weerszijden van de buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding 

(Revb, artikel 5 [3]). Voor overige buisleidingen geldt een belemmeringenstrook van 5 m 

(Bevb, art. 14 [2]).  

Aardgasleiding A-637 heeft een maximale druk van 66.2 bar en daarmee een 

belemmeringenstrook van 5 m. De afstand van het hart van de buisleiding tot het plangebied 

is ongeveer 125 m. De planlocatie ligt daarmee ruimschoots buiten de belemmeringenstrook.   



 Externe veiligheid aardgasleiding / Project B-Veld te Schagerbrug 

14 

5 Conclusie 

In dit onderzoek zijn risicoberekeningen uitgevoerd met betrekking tot aardgasleiding A-637 

in het kader van project B-Veld (woningbouw) aan de P. Ottstraat in Schagerburg. De 

berekeningen hebben geleid tot de volgende conclusies. 

Plaatsgebonden risico 

De berekeningen hebben niet geleid tot een PR 10-6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt 

daarom geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Groepsrisico 

In zowel de huidige als de toekomstige situatie is het groepsrisico onder 0.1 keer de 

oriëntatiewaarde. Er kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan worden 

beschreven in paragraaf 2.2.2. 

Belemmeringenstrook 

Het plangebied ligt op ongeveer 125 m van het hart van de buisleiding en daarmee 

ruimschoots buiten de belemmeringenstrook van 5 m.  
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Bijlage 1. Modellering bebouwing 

1.1 Omgeving 

Rond het invloedsgebied van de aardgasleiding is voor de inventarisatie van de bevolking 

gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice [4]. Bestudering van ruimtelijkeplannen.nl 

geeft aanleiding tot het toevoegen van één bevolkingsvlak, nl. een sportterrein. Voor 

sportterreinen wordt gerekend met 30 personen per hectare gedurende 183 dagen per jaar 

waarvan 8 uur overdag en 4 uur ’s nachts (avond) [6]. De bevolking wordt weergegeven in 

figuur 5. 

 

Figuur 5. BAG-pandselectie 

Voor de berekening met rekenprogramma Carola is een gridgrootte van 5 m gehanteerd. De 

onderstaande bestanden met aanwezigheidsgegevens zijn geleverd. Per bevolkingstype is 

in de bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, bijvoorbeeld voor 

wonend_vakantiehuis is de aanwezigheid overdag 50% en ’s nachts 100%. 

 industrie-dag100-nacht30 (totaal 16 personen) 

 bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80 (totaal 347 personen) 

 hotel-dag0-nacht100 (totaal 12 personen) 

 kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0 (totaal 6 personen) 

 wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 (totaal 406 personen) 
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1.2 Plangebied 

Huidige situatie 

De planlocatie heeft momenteel de bestemming “sport”. Op het terrein bevinden zich geen 

gebouwen. Bij de risicoberekening is uitgegaan van 30 personen per hectare die gedurende 

183 dagen per jaar aanwezig waarvan 8 uur overdag en 4 uur ’s nachts (avond) [6]. Het terrein 

is ca. 1 hectare groot. 

Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie worden 47 woningen gerealiseerd. De invulling van het plangebied 

is weergegeven in figuur 6 [7]. Uitgegaan wordt van 2.4 personen per woning waarvan 50% 

overdag en 100% ’s nachts aanwezig is. Het aantal personen in het plangebied is samengevat 

in tabel 3. Hierbij is de dag gedefinieerd als de periode van 8.00 tot 18.30 uur en de nacht 

van 18.30 tot 8.00 uur. 

 

Figuur 6. Invulling plangebied 

Aantal personen Dag Nacht 

Huidig (sportterrein) 30 (8 uur) 30 (4 uur) 

Toekomstig (47 woningen) 56 113 

Tabel 3. Aantal personen in plangebied  
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Bijlage 2. Carola-rapportage 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 

 



Pagina 3 van 10   
   

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 

Nee 
 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 

 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

 datum van de berekening 

 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   
 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 

 diameter 

 druk 

 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  

 leiding 
 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  

Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 

ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  
  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  

10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 29-04-2021. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische 

gegevens van het weerstation Den Helder. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. In dit 

hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende 

secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1.  

 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk  

[bar] 

Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

7235_leiding-

A-637-deel-1 

914.00 66.20 13-04-2021 

  

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

 

2.3 Populatie 

De percentages in de kolom “Percentages Personen” in onderstaande tabellen hebben 
achtereenvolgens de volgende betekenis.  
 % aanwezig gedurende de dagperiode/ 

 % aanwezig gedurende de nachtperiode/ 
 % buiten gedurende de dagperiode/ 
 % buiten gedurende de nachtperiode/ 
 % overdag aanwezig gedurende het jaar/ 
 % ’s nachts aanwezig gedurende het jaar. 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3. 

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Percentage Personen 

Sportterrein Evenement   30.0 100/ 100/ 100/ 100/ 38/ 15 

Nieuwbouw Wonen 112.8   50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

 

 

Populatiebestanden 

Pad  Type Aantal Percentage Personen 

bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 347 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100 

hotel-dag0-nacht100.txt Werken 12 0/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

industrie-dag100-nacht30.txt Werken 16 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100 

kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 6 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 406 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 7235_leiding-A-637-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

 

  

 

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 7235_leiding-A-637-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 15 

slachtoffers en een frequentie van 1.14E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.569E-004 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2070.00 en stationing 

3070.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 7235_leiding-A-637-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 7235_leiding-A-637-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2070.00 en stationing 3070.00 
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Bijlage 15 Akoestisch onderzoek 



bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 



- MEMO 
 

 

1. INLEIDING 

In Schagerbrug bestaat een grote behoefte aan nieuwe woningen. Met de invulling van het B-veld, gelegen aan de P. Ott-
straat, wordt hieraan invulling gegeven. In totaal worden op het B-veld 47 woningen gerealiseerd. 
 
De ontwikkeling ligt binnen de geluidzones van de Schagerweg en de Nieuwedijk. Volgens de Wet geluidhinder is akoestisch 
onderzoek nodig, indien woningen worden mogelijk gemaakt binnen de zone van een gezoneerde weg. Verder wordt in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie een beschouwing gegeven van de niet gezoneerde 
P. Ottstraat. 
 

 
Figuur 1 Plangebied met relevante wegen 
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2. PLANBESCHRIJVING 

In totaal worden 47 woningen gerealiseerd met maximaal drie bouwlagen (2 bouwlagen plus kap) in drie ontwikkelvelden, 
zie figuur 2. 
 

 
Figuur 2 Ontwikkelvelden stedenbouwkundig plan 
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3. TOETSINGSKADER 

GELUIDZONES 
Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder 
(Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 
 
De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke- of buitenstedelijke 
ligging. De zone wordt gemeten vanuit de buitenste zijde van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 
1 weergegeven. 
 
Tabel 1  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken Breedte van de geluidzone (in meters) 
 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 
5 of meer 600 350 
3 of 4 400 350 
1 of 2 250 200 

  
In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: 
 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg 

of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover 

gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
De ontwikkeling ligt binnen de zones van de wegen Nieuwedijk en de Schagerweg. 
 
DOSISMAAT LDEN 
De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt 
weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.  
 
AFTREK VOOR HET STILLER WORDEN VAN HET VERKEER 
Voordat het bevoegd gezag toetst aan de grenswaarden uit de Wet geluid hinder, mag op basis van artikel 110g Wgh een 
aftrek worden toegepast waarmee wordt geanticipeerd op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst, door in-
novatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te 
achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten 
snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluid-
belasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen 
wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting aan de 
normstellingen uit de Wgh, niet bij het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting of binnenwaarden. 
 
Op de resultaten in dit onderzoek is een aftrek van 5 dB toegepast, tenzij anders vermeld. 
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GRENSWAARDEN 
Wegen met geluidzone 
Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke 
geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere 
waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de ge-
luidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel over-
wegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.  
 
Gezien de stedelijke ligging bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor het plangebied volgens de Wgh 63 dB. 
 
Wegen zonder geluidzone 
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek 
zou wettelijk gezien achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient echter de geluidbelasting van elke rele-
vante geluidbron in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt en te worden beoordeeld.  
 
Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt, bij gebrek aan wettelijke grenswaarden, aangesloten 
bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde 
en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als 
richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde. 
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4. UITGANGSPUNTEN 

REKENMETHODE 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het programma Geomilieu versie 2020.2 van DGMR. 
 
WEGEN 
Verkeersintensiteiten 
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motor-
voertuigen per uur is uitgegaan van de jaargemiddelde weekdagintensiteiten. 
 
Voertuigcategorieën 
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
- lichte voertuigen (personenauto's, bestelbusjes); 
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto’s en bussen); 
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).  
 
Verkeerssnelheid 
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen 
de wettelijk toegestane rijsnelheid. 
 
INVOERGEGEVENS 
Verharding 
Voor de berekeningen zijn 3 wegdektypes ingevoerd: 
- Dicht asfaltbeton (DAB) (ingevoerd als W0 – Referentiewegdek); 
- Klinkers (ingevoerd als W9a – Elementenverharding in keperverband); 
- Stille wegdek (W4A – SMA-NL5). 
 
Intensiteiten 
Voor het berekenen van wegverkeerslawaai zijn gegevens omtrent verkeersintensiteiten van belang. Deze gegevens zijn aan-
geleverd door de gemeente Schagen en bevatten intensiteiten en voertuigverdelingen van het jaar 2017 en het jaar 2019. 
De verkeersintensiteiten zijn met een jaarlijkse groeipercentage van 1% naar het jaar 2031 doorgerekend (planhorizon). 
 
Verder is bij de intensiteiten de verkeersgeneratie van de ontwikkeling opgeteld. De verkeersgeneratie van de ontwikkeling 
bedraagt 47 woningen 323 mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag. 
 
In tabel 2 zijn de belangrijkste eigenschappen samengevat. Het volledig overzicht, inclusief voertuigverdeling, is opgenomen 
in bijlage 1. 
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Tabel 2  Verkeersintensiteiten en verkeerssnelheid 

Omschrijving 
wegvak 

Intensiteit 2017 
in weekdag 
mvt/etmaal 

Intensiteit 2019 
in weekdag 
mvt/etmaal 

Intensiteit 2031 
in weekdag 
mvt/etmaal 

Intensiteit 2031 in 
weekdag mvt/etmaal 
inclusief verkeersge-
neratie 

Rijsnelheid 

P. Ottstraat - 332 375 698 30 km/uur 
Schagerweg 
Oost 

3.328 - 3.825 4.148 60 km/uur 

Schagerweg 
West 

3.061 - 3.518 3.841 50 km/uur 

Nieuwedijk 339  390 713 60 km/uur 
 
OMGEVING 
De standaard bodemfactor in het geluidmodel is zacht, bf = 1,0. Harde bodemvlakken (wegen, water) zijn ingevoerd met 
bodemgebieden met een bodemfactor van bf = 0,0.  
Gebouwcontouren in de omgeving zijn geïmporteerd uit PDOK. De hoogten van de gebouwen zijn bepaald met behulp van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland. Verder is er gerekend met een plat bodemmodel, omdat er geen sprake is van een 
relevant hoogteverschil in het maaiveld. 
 
TOETSPUNTEN 
Voor de woningen binnen het plangebied is uitgegaan van een maximale bouwhoogte van 10 meter conform de verbeelding. 
In het rekenmodel is gerekend op de uiterste bouwgrens, waardoor een ‘worst case’ scenario in beeld wordt gebracht. Op 
de uiterste bouwgrens zijn toetspunten geplaatst. De geluidbelasting is hier berekend op alle bouwlagen (3 bouwlagen). 
Uitgaande van een beoordelingshoogte van +1,5 meter boven de verdiepingsvloeren. De toetspunten zijn zodoende op +1,5-
, +4,5 en +7,5 meter hoogte geplaatst. 
 

 
Figuur 3 Modellering en naamgeving toetspunten  
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5. RESULTATEN 

RESULTATEN GEZONEERDE WEGEN 
Nieuwedijk 
Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Nieuwedijk wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 
overschreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 27 dB, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh, 
zie figuur 4. 
 

 
Figuur 4 Resultaten Nieuwendijk 
 
Schagerweg 
Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Schagerweg wordt de wettelijk voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet over-
schreden. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 39 dB, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh, zie 
figuur 5. 
 

 
Figuur 5 Resultaten Schagerweg 
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RESULTATEN 30 KM/UUR WEG 
P. Ottstraat 
Als gevolg van het wegverkeer op de P. Ottstraat wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden. De maximale berekende 
geluidbelasting bedraagt 44 dB, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh, zie figuur 6. 
 

 
Figuur 6 Resultaten P. Ottstraat 
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6. CONCLUSIE 

In Schagerbrug bestaat een grote behoefte aan nieuwe woningen. Met de invulling van het B-veld, gelegen aan de P. Ott-
straat, wordt hieraan invulling gegeven. In totaal worden op het B-veld 47 woningen gerealiseerd. 
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen lager is als de voorkeursgrenswaarde/ 
richtwaarde van 48 dB 
 
De woningen worden in een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat gerealiseerd. Het aspect geluid staat de ontwik-
keling niet in de weg. 
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BIJLAGEN





Bijlage 1 Invoergegevens 







Model: Basismodel (dec 2021)
wegverkeerslawaai - Schagerbrug Veld B

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Naam Omschr. ISO_H Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

50 km/uur Schagerweg Schagerweg      0,00 W4a SMA-NL5  50  50  50 --  50  50  50
50 km/uur Schagerweg Schagerweg      0,00 W4a SMA-NL5  50  50  50 --  50  50  50
60 km/uur Schagerweg Schagerweg      0,00 W4a SMA-NL5  60  60  60 --  60  60  60
P. Ottstraat P. Ottstr. P. Ottstraat      0,00 W0 Referentiewegdek  30  30  30 --  30  30  30
P. Ottstraat P. Ottstr. P. Ottstraat      0,00 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30 --  30  30  30

Nieuwedijk Nieuwedijk Nieuwedijk      0,00 W4a SMA-NL5  60  60  60 --  60  60  60

15-12-2021 12:33:35Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Model: Basismodel (dec 2021)
wegverkeerslawaai - Schagerbrug Veld B

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep 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) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A)

50 km/uur --  50  50  50 --   4107,00   6,81   3,21   0,68 --  94,90  94,90  94,90 --   3,40   3,40
50 km/uur --  50  50  50 --   3841,00   6,81   3,21   0,68 --  94,90  94,90  94,90 --   3,40   3,40
60 km/uur --  60  60  60 --   4148,00   6,81   3,21   0,68 --  94,90  94,90  94,90 --   3,40   3,40
P. Ottstraat --  30  30  30 --    698,00   6,17   5,87   0,31 --  96,56  96,56  96,56 --   2,64   2,64
P. Ottstraat --  30  30  30 --    698,00   6,17   5,87   0,31 --  96,56  96,56  96,56 --   2,64   2,64

Nieuwedijk --  60  60  60 --    713,00   6,89   3,33   0,50 --  98,50  98,50  98,50 --   0,90   0,90

15-12-2021 12:33:35Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Model: Basismodel (dec 2021)
wegverkeerslawaai - Schagerbrug Veld B

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)

50 km/uur   3,40 --   1,70   1,70   1,70 --
50 km/uur   3,40 --   1,70   1,70   1,70 --
60 km/uur   3,40 --   1,70   1,70   1,70 --
P. Ottstraat   2,64 --   0,79   0,79   0,79 --
P. Ottstraat   2,64 --   0,79   0,79   0,79 --

Nieuwedijk   0,90 --   0,60   0,60   0,60 --

15-12-2021 12:33:35Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 





Model: Basismodel (dec 2021)
wegverkeerslawaai - Schagerbrug Veld B

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

03      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
01      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
06      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

05      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15-12-2021 12:35:51Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen 





Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (dec 2021)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwedijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A 1,50 24
01_B 4,50 25
01_C 7,50 26
02_A 1,50 25
02_B 4,50 26

02_C 7,50 27
03_A 1,50 26
03_B 4,50 27
03_C 7,50 27
04_A 1,50 25

04_B 4,50 26
04_C 7,50 26
05_A 1,50 23
05_B 4,50 24
05_C 7,50 25

06_A 1,50 22
06_B 4,50 23
06_C 7,50 24
07_A 1,50 8
07_B 4,50 13

07_C 7,50 14
08_A 1,50 10
08_B 4,50 10
08_C 7,50 12
09_A 1,50 9

09_B 4,50 9
09_C 7,50 9
10_A 1,50 13
10_B 4,50 14
10_C 7,50 14

11_A 1,50 14
11_B 4,50 15
11_C 7,50 15
12_A 1,50 15
12_B 4,50 16

12_C 7,50 16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (dec 2021)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schagerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A 1,50 34
01_B 4,50 35
01_C 7,50 36
02_A 1,50 32
02_B 4,50 33

02_C 7,50 34
03_A 1,50 31
03_B 4,50 31
03_C 7,50 32
04_A 1,50 8

04_B 4,50 9
04_C 7,50 9
05_A 1,50 11
05_B 4,50 11
05_C 7,50 12

06_A 1,50 7
06_B 4,50 8
06_C 7,50 8
07_A 1,50 25
07_B 4,50 25

07_C 7,50 26
08_A 1,50 27
08_B 4,50 28
08_C 7,50 28
09_A 1,50 28

09_B 4,50 30
09_C 7,50 31
10_A 1,50 36
10_B 4,50 37
10_C 7,50 38

11_A 1,50 37
11_B 4,50 38
11_C 7,50 39
12_A 1,50 37
12_B 4,50 38

12_C 7,50 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Resultaten 30 km/uur weg 





Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (dec 2021)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: P. Ottstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A 1,50 --
01_B 4,50 --
01_C 7,50 --
02_A 1,50 --
02_B 4,50 --

02_C 7,50 --
03_A 1,50 --
03_B 4,50 --
03_C 7,50 --
04_A 1,50 18

04_B 4,50 20
04_C 7,50 21
05_A 1,50 22
05_B 4,50 24
05_C 7,50 25

06_A 1,50 29
06_B 4,50 31
06_C 7,50 31
07_A 1,50 42
07_B 4,50 43

07_C 7,50 43
08_A 1,50 43
08_B 4,50 44
08_C 7,50 44
09_A 1,50 42

09_B 4,50 44
09_C 7,50 44
10_A 1,50 34
10_B 4,50 36
10_C 7,50 36

11_A 1,50 28
11_B 4,50 30
11_C 7,50 31
12_A 1,50 24
12_B 4,50 26

12_C 7,50 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-12-2021 12:38:25Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug; 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0441.BPSCBDPGSDIJKZICHT-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3  de verbeelding 

de verbeelding bestaande uit het blad, met het nummer 
NL.IMRO.0441.BPSCBDPGSDIJKZICHT-VG01 van het bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug 
met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen 
gronden zijn aangegeven; 

1.4  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;  

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  aanduidingsvlak 

een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 
aanduidingsgrens; 

1.7  aanbouw 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 
al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.8  archeologie 

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële 
cultuur, de omgeving en van dierlijke resten;  

1.9  archeologische deskundige 

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 
Programma's van Eisen op te stellen en/of te toetsen 
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1.10  archeologisch onderzoek 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 
uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;  

1.11  archeologisch rapport 

een in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep 
gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan 
worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden; 

1.12  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 
verleden;  

1.13  ASVV 

handboek uitgegeven door de CROW met aanbevelingen voor inrichting van wegen en 
verkeerskundige voorzieningen; 

1.14  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.15  bebouwingspercentage 

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.16 bed & breakfast 

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies 
en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw;  

1.17 beperkt kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden 
gehouden; 

1.18  beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis 

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 
diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 
technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij 
de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;  

1.19  bestaand gebruik en/of bebouwing 

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 
bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning 
(ná 1 oktober 2010);  
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1.20  bestaand 

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;

b. ten aanzien van het overige gebruik:
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;

1.21  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.22  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.23  bijgebouw 

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw en niet in directe 
verbinding staat met het hoofdgebouw; 

1.24  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw. of 
ander bouwwerk, met een dak; 

1.25  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk; 

1.26  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

1.27  bouwlaag 

het geheel van op gelijke vloerhoogte gelegen ruimte in een gebouw, een zolderverdieping 
of vliering wordt hieronder niet begrepen;  

1.28  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.29  bouwperceelsgrens 

een grens van een bouwperceel; 

1.30  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 
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1.31  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse 
te functioneren; 

1.32  dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.33  deskundige 

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 
commissie van deskundigen; 

1.34  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; 

1.35  eerste bouwlaag 

de bouwlaag op de begane grond; 

1.36  erf 

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, 
en, voorzover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet 
verbiedt;  

1.37  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.38  gebruiksmogelijkheden 

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 
bestemming te gebruiken; 

1.39  geluidszoneringsplichtige inrichting 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 
een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.40  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;  
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1.41  huishouden 

de bewoning van een woning door een persoon danwel door meerdere personen in de 
vorm van een samenlevingsverband, waarbij sprake is van continuïteit van samenstelling en 
onderlinge verbondenheid, niet zijnde kamerverhuur; 

1.42  kampeermiddel 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig 
ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel 
wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor 
een omgevingsvergunning is vereist; 

1.43  kampeerterrein 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 
daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen 
ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

1.44  kap 

een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale vlak; 

1.45  kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde 
voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet worden genomen; 

1.46  logies 

tijdelijke verblijf van personen die elders hun hoofdverblijf hebben; 

1.47  natuurlijke waarde 

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang; 

1.48  milieusituatie 

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van 
scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet 
op het voorkómen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of 
trilling; 

1.49  mobiel en/of demontabel kampeermiddel 

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of 
onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm daarmee gelijk 
te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein;  

1.50  omgevingsvergunning 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van Wet algemene bepalingomgevingsrecht; 
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1.51  onderkomens 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen onttrokken, 
voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan 
te merken, alsook tenten;  

1.52  overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan 
wel met ten hoogste één wand; 

1.53  pand 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar 
is; 

1.54  peil 

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;

3. voor een zich op het strand bevindend gebouw: de bovenkant van de begane
grondvloer van het gebouw;

4. voor een zich op het strand bevindend bouwwerk, geen gebouw zijnde: de voet van het
betreffende bouwwerk;

5. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.55  permanente bewoning 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf. Dit in de vorm van het gebruik van een gebouw 
of ander onderkomen als woonruimte op een wijze, die ingevolge de bepalingen van de 
Wet basisregistratie personen, noopt tot inschrijving van de bewoner(s) in het 
bevolkingsregister van de gemeente waarin dat gebouw is gelegen, hetzij, indien 
betrokkene op meer dan een adres woont, het gebruik van het gebouw of ander 
onderkomen als verblijf waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een half 
jaar de meeste malen zal overnachten; 

1.56  risicovolle inrichting 

een inrichting, bij welke het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, 
richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;  

1.57  seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden.  
Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksinrichting, alsmede een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een 
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 
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1.58  straat- en bebouwingsbeeld 

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate 
van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede 
verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding 
tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen 
bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is; 

1.59  uitbouw 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.60  tuin 

beplant deel van het erf; 

1.61  vast kampeermiddel 

een stacaravan, trekkershut of ander recreatief verblijfsmiddel op een kampeerterrein, welke 
naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct 
steun vindt in of op de grond (plaatsgebonden) en daardoor als bouwwerk is aan te 
merken; 

1.62  verkeersveiligheid 

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de 
mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) 
en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de 
gedragingen van verkeersdeelnemers;  

1.63  voorgevel 

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw die door zijn 
aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt; 

1.64  voorgevelrooilijn 

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 

1.65  vrij beroep 

een beroep in verband met iemands individuele, persoonlijke kwaliteiten, die in het 
algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen; 

1.66  webwinkels en postorderbedrijven 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder niet begrepen de uitstalling ten verkoop, 
van goederen die uitsluitend worden verkocht door middel van een schriftelijke en/of 
elektronische opdracht en die niet ter plaatse aan de koper ter hand worden gesteld;  
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1.67  weg 

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder 
begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende 
bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende parkeergelegenheden;  

1.68  wonen 

het bewonen van een woning; 

1.69  woning 

een complex van ruimten in één gebouw, krachtens zijn indeling en inhoud geschikt en 
uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.3  goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.4  inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. bermen en beplanting; 
c. waterlopen en waterpartijen; 
 
met de daarbij behorende: 
d. speelvoorzieningen; 
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. terreinen; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd, waarbij geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van: 
 een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
 de verkeersveiligheid; 
 de sociale veiligheid; 
 de milieusituatie; 
 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 



 bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug  

 96  

Artikel 4  Verkeer - verblijfsgebied 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woonstraten en paden; 
b. voet- en fietspaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer', tevens hoofdontsluitingsstructuur; 
e. evenementen; 
f. speelvoorzieningen; 
g. groenvoorzieningen; 
h. openbare nutsvoorzieningen; 
i. water; 
j. terreinen; 
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers. 

4.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 9 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 

m bedragen. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van: 
 een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
 de verkeersveiligheid; 
 de sociale veiligheid; 
 de milieusituatie; 
 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 
gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen: 
 het gebruiken of laten gebruiken van gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens; 
 het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen. 
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Artikel 5  Woongebied 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor beroeps- of bedrijfsuitoefening 

aan huis; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer', tevens hoofdontsluitingsstructuur; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'groenvoorziening' tevens de hoofd groen- en 

waterstructuur; 
d. landschappelijke inpassing voorzover de gronden zijn aangeduid als 'groen'; 
 
met de daarbij behorende: 
e. groenvoorzieningen; 
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. speelvoorzieningen; 
i. openbare nutsvoorzieningen; 
j. water; 
k. tuinen, erven en terreinen; 
l. bouwwerken. 

5.2  Bouwregels 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
2. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan de aangegeven 

hoogten ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte (m)" 
bedragen; 

3. het aantal woningen mag niet meer dan 47 bedragen; 
4. hoofdgebouwen dienen op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te 

worden gebouwd; 
 
b. voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. bijbehorende bouwwerken mogen niet minder dan 1 m achter (het verlengde van) 
de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer 
bedragen dan: 
 60 m², bij bouwpercelen tot en met een oppervlakte van 500 m²; 
 100 m², bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m² 
 met dien verstande dat: 
 de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen ten hoogste 100% van de oppervlakte van de woning zal 
bedragen; 

3. de maximum bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt 3 meter.  
 
c. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

1. de maximum bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 
1 meter; 

2. de maximum bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 
bedraagt 2 meter; 

3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 5 m bedragen. 
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5.3  Specifieke gebruiksregels 

5.3.1  Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 
gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen: 
a. het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen voor permanente bewoning; 
b. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief 

nachtverblijf, met uitzondering van het toegestane gebruik voor bed & breakfast; 
c. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen. 

5.3.2  Voorwaardelijke verplichting 
Het bouwen en gebruik conform het bepaalde in lid 5.1 aanhef en onder a en lid 5.2 sub a is 
slechts toegestaan mits tenminste 70% van de gronden ter plaatse van de aanduiding 
'groen' is ingericht met opgaand groen. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - 3 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

6.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 
deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder; 
b. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2, 
mits: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 
verstoord; 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 
verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg. 

 
Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.3 
verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, 
geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te 
laten uitvoeren: 
1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
2. het rooien of vellen van houtopstanden; 
3. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m²; 
4. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
5. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 

intensiveren van drainage; 
6. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m; 
7. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur. 

 
b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken en/of werkzaamheden: 

1. die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 
vervangen van drainagewerken 
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c. Een vergunning als bedoeld in sub a wordt slechts verleend, indien: 

1. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
2. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/ of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
3. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig 
kunnen worden verstoord: 
 een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 
verplichting tot het doen van opgravingen; 

 een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

 
Alvorens de vergunning als bedoeld in lid 6.4 wordt verleend, wordt om deskundig advies op 
het gebied van archeologie gevraagd. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

8.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 
laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval 
wordt begrepen: 
1. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen; 
2. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

risicovolle inrichtingen; 
3. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
4. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen voor 

kampeermiddelen. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
 een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
 de verkeersveiligheid; 
 de sociale veiligheid; 
 de milieusituatie; 
 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 
 
bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan bepaalde voor: 
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 

10% van die maten, afmetingen en percentages; 
b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, 

gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande, 
dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de 
bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte van 
kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag 
bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 
m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet 
meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of 
richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig 
vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een 
afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen in die zin dat aan de gronden in het plan de bestemmingen 'Waarde - 
Archeologie - 3' wordt ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

b. Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen in die zin dat aan de gronden in het plan de bestemmingen 'Waarde - 
Archeologie - 3' wordt toegevoegd, indien op basis van archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn. 

c. Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de in de Wet ruimtelijke ordening 
geregelde procedure van toepassing. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 
"Regels van het bestemmingsplan Dijkzicht Schagerbrug van de gemeente Schagen". 
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