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1. Inleiding   

 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

                 
Op de percelen Bosweg 2, 4, 6, 12 en 12B in ‘t Zand zijn vijf agrarische bedrijfspercelen 
aanwezig met woningen en bedrijfsgebouwen. In het verleden hoorde al deze 
bedrijfswoningen en bijgebouwen bij één bedrijf. Door de tijd heen zijn deze agrarische 
percelen verkocht en kadastraal afgesplitst.  
 

   

   

Planlocaties Bosweg 2, 4, 6 , 12 en 12B                  Bron: Google Maps 

    

De planlocaties Bosweg 2, 4 en 12 worden inmiddels gebruikt door particuliere eigenaren. 
Op de planlocaties Bosweg 6 en 12B is een agrarisch bedrijf aanwezig. 
Het plan is om de bestemming van de percelen Bosweg 2, 4 en 12 te wijzigen van agrarisch 
naar wonen. Het doel is dat hier door de bewoners gewoond kan worden overeenkomstig de 
voorwaarden in het bestemmingsplan. 
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Planlocaties Bosweg 2, 4, 6 , 12 en 12B                  Bron: Google Maps 

    

In het vigerende bestemmingsplan zijn er diverse relatielijnen aanwezig zijn tussen de 
agrarische bouwpercelen op Bosweg 4, 6, 12 en 12B. 
Naast de bestemmingswijziging naar wonen op de percelen Bosweg 2, 4 en 12 zullen ook alle 
relatielijnen tussen de planlocaties worden verwijderd. Door deze relatielijnen te 
verwijderen komt elke planlocatie op zichzelf te staan. Dit betekent dat de agrarische 
bedrijven op Bosweg 6 en 12B zich zelfstandig kunnen ontwikkelen en de particuliere 
woningen op Bosweg 2, 4 en 12 bewoont kunnen worden als burgerwoning.  
Op het perceel Bosweg 12 zal tevens een nieuwe stolp met schuur worden gebouwd. Op de 
overige locaties blijft de situatie ongewijzigd. 

1.2 Bestemmingsplan 

 
De 5 planlocaties aan de Bosweg zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe”. 
Dit bestemmingsplan is op 22 april 2014 vastgesteld. De gronden hebben de bestemming 
‘Agrarisch’, een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ een specifieke 
gebiedsaanduiding ‘overige zone - bollenconcentratiegebied’. 
In dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat een bestemmingswijziging op de locatie 
Bosweg 2, 4 en 12 in ‘t Zand mogelijk is en dat het verwijderen van de relatielijnen tussen de 
diverse percelen een passende ontwikkeling is. Het betreft een (postzegel) bestemmingsplan 
voor deze vijf locaties.  
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2.  Analyse van het plangebied 
 

2.1 Ligging plangebied 

 
De planlocaties aan de Bosweg zijn gelegen in het buitengebied van de polder Zijpe. De 
Bosweg is een ontginningsas binnen de polder. De Bosweg vormt een verbinding tussen 
’t Zand en De Stolpen.  
De bebouwing langs de Bosweg bestaat uit een mix van agrarische bedrijven en particuliere 
woningen met grote open ruimten ertussen.   
 

 

       
 

Plangebieden                                    Bron: Google Maps                                              

                                                                                              

2.2 Karakter van de omgeving 

 
De planlocaties aan de Bosweg zijn gelegen binnen de polder Zijpe. Dit is een vlak agrarisch 
gebied dat gekenmerkt wordt door een grote mate van openheid en hoofdzakelijk in gebruik 
is de bollenteelt. De verkaveling van de Zijpe is rationeel en bestaat uit grote blokken. 
Het reliëf in het landschap rondom de planlocaties wordt gevormd door de Rijksweg N9 en 
het Noordhollands Kanaal aan de oostzijde en de Zijperdijk aan de westzijde. 
De Bosweg doorsnijdt de polder en is goed herkenbaar in het landschap. De Zijpe is slechts 
spaarzaam bebouwd en beplant. In ’t Zand is bebouwing geconcentreerd aanwezig. 
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3. Planbeschrijving 
 

3.1 Bestaande situatie 

 
Op het perceel Bosweg 2 is een woning aanwezig met aan de achterzijde een schuur. Op de 
planlocatie Bosweg 4 is alleen een woning gesitueerd.  
Op het perceel Bosweg 6 is een bedrijfswoning aanwezig met aan de achterzijde een schuur 
en glasopstanden. 
Op het perceel Bosweg 12 is een vervallen stolpboerderij aanwezig met vervallen schuren. 
De huidige bebouwing zal worden gesloopt en op dit perceel wordt een nieuwe 
stolpboerderij met schuur gerealiseerd. 
Op Bosweg 12B is een bloembollenbedrijf gevestigd en de bebouwing bestaat uit een aantal 
grote bedrijfshallen met een kantoor aan de voorzijde.                 
 

   

          
  Bosweg 2 en 4                                                                   Bosweg 6 
 

         
  Bosweg 12                                                                        Bosweg 12B 
 

Huidige bebouwing Bosweg   

 

3.2 Toekomstig plan 

   

De initiatiefnemers hebben het voornemen om de bestemming van de percelen Bosweg 2, 4 
en 12 te wijzigen naar wonen en alle relatielijnen tussen de diverse planlocaties op te 
heffen. Op deze wijze zullen alle vijf planlocaties op zichzelf komen te staan. De beide 
agrarische bedrijven kunnen zich hierdoor zelfstandig ontwikkelen en de woningen kunnen 
worden gebruikt als burgerwoning. 
Alleen op het perceel Bosweg 12 zal de huidige bebouwing worden gesloopt en een nieuwe 
stolpboerderij met schuur worden gebouwd. Op de overige planlocaties treden geen 
wijzigingen op. 
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4. Beleid 
 

4.1 Rijksbeleid 
 

4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (Novi) 

 

In de Nationale Omgevingsvisie wordt een langetermijnvisie voor de toekomstige 
ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland aangegeven. Grote en complexe opgaven 
zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en 
woningbouw zullen Nederland veranderen en de visie is bedoeld om het land mooier te 
maken en voort te bouwen op de het bestaande landschap en de steden. 
De Novi is op 11 september 2020 vastgesteld en op 15 september 2020 in werking getreden. 
 

Bekijk hier het document  

 
In de visie wordt een integrale aanpak voorgesteld, samen met andere overheden en 
maatschappelijke organisaties en met meer regie vanuit het Rijk. Met een zorgvuldige 
afweging van belangen wordt er gewerkt aan de onderstaande prioriteiten: 
 

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

• Een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 

• Sterke en gezonde steden en regio’s; 

• Een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 
 
Zowel op de korte- al lange termijn zijn maatregelen nodig om de bovengenoemde 
prioriteiten te bewerkstelligen. Deze maatregelen zullen in de praktijk voortdurend op elkaar 
inspelen. Vanuit het Rijk zal hier de regie over worden gevoerd. 
 
Conclusie: Voor het plan heeft de Novi geen directe consequenties. 

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 
getreden. Bij het vaststellen van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden 
met het Barro, inclusief de wijzigingen.  
 

Bekijk hier het document  

 
Conclusie: De in het Barro opgenomen regelingen hebben geen consequenties voor het 
voorliggende bestemmingsplan. 

4.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. De 
ladder is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het is een 
verplichte motivering die moet worden opgenomen bij ieder plan voor een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling.  

https://denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1760380
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030378/2017-03-28
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Ontwikkelingen die geen extra verstedelijking tot gevolg hebben, maar bebouwing 
reduceren of verplaatsen, zoals de Ruimte voor ruimteregeling, worden niet gezien als 
stedelijke ontwikkeling in de zin van de ladder. 
De huidige bebouwing op het perceel Bosweg 12 wordt gesloopt en op deze locatie wordt 
een nieuwe stolpboerderij met schuur gebouwd. Op de overige planlocaties treden geen 
wijzigingen op. Het plan heeft geen extra verstedelijking tot gevolg en betreft geen stedelijke 
ontwikkeling. 

4.2 Provinciaal beleid  

4.2.1 Omgevingsvisie NH 2050 

 

Op 19 november 2018 is door Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie 
NH2050 vastgesteld.    
 

Bekijk hier het document  

 

De hoofdambitie binnen deze visie is om de leefomgeving af te stemmen op de economische 
groei. Er wordt uitgegaan van de sturingsfilosofie ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’.  
Belangrijk hierbij zijn de ambities voor: 

• een gezonde- en veilige basiskwaliteit van de leefomgeving; 

• het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen onder voorwaarde van behoud en 
ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit; 

• volledig klimaatneutraal in 2050, gebaseerd op een maximale inzet of opwekking van 
hernieuwbare energie.  

 
De planlocatie is gelegen in het gebied Noord-Holland-Noord. In de Omgevingsvisie staat 
vermeld dat dit gebied beschikt over bijzondere eigen kenmerken en kwaliteiten. Zoals 
(meer) rust, ruimte, groen, natuur en (gezonde) lucht. Die kwaliteiten zijn het waard om te 
koesteren. Niet alleen voor de inwoners van die gebieden zelf, maar ook voor de inwoners in 
het drukke zuidelijke deel van de provincie die op zijn tijd een meer landelijke omgeving 
willen bezoeken. Om daar rust en ruimte te kunnen ervaren of een ander type woonmilieu 
te zoeken. Om deze kwaliteiten te waarborgen is dynamiek en ontwikkeling in Noord-
Holland Noord nodig. Verstedelijking nabij knooppunten van openbaar vervoer en in de 
omgeving van historische binnensteden en de nodige voorzieningen komt daarvoor het 
meest in aanmerking. 
Door de bestemming op drie percelen te wijzigen naar wonen en de relatielijnen te 
verwijderen vindt er een toekomstgerichte ontwikkeling plaats. De agrarische bedrijven 
kunnen zich zelfstandig ontwikkelen en de woningen kunnen worden bewoond als 
burgerwoning. Dit is in overeenstemming met de Omgevingsvisie.             

 
Conclusie: Het wijzigen van de bestemming en het verwijderen van de relatielijnen is niet in 
strijd met het provinciale beleid. 
  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie
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4.2.2 Provinciale Omgevingsverordening NH2020 (POV) 

 

De Omgevingsverordening is vastgesteld op 22 oktober 2020 door Provinciale Staten en is in 
werking getreden per 16 november 2020. De verordening schrijft voor waaraan de inhoud 
van (gemeentelijke) ruimtelijke plannen, zoals de voorliggende ruimtelijke onderbouwing, 
moet voldoen.  
In artikel 6.7, 6.8 en 6.10 van de POV staan voorwaarden beschreven die betrekking hebben 
op een functiewijziging van bestaande bebouwing op een agrarisch bouwperceel naar 
wonen in het werkingsgebied landelijk gebied. In artikel 6.10, lid 3 onder c staat vermeld dat 
bij een functiewijziging bestaande bedrijfsbebouwing op de overige gronden wordt gesloopt 
en aan deze gronden wordt een bestemming toegekend zonder bouwmogelijkheden. Hierbij 
mag aan maximaal 2500 m² van het oorspronkelijke bestemmingsvlak een woonbestemming 
worden toegekend.  
Bij de ontwikkeling van het plan wordt de functie van drie agrarische bouwpercelen 
gewijzigd naar wonen, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 6.10, lid 3, want 
de maximale oppervlakte van 2.500 m² voor het bestemmingsvlak ‘Wonen’ wordt niet 
overschreden.  
Daarnaast is een voorwaarde dat omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering en 
ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden beperkt. In paragraaf 5.7 staat vermeld dat de 
naastgelegen bedrijven niet worden belemmerd door de ontwikkeling van het plan. 
Het plan is in overeenstemming met de Omgevingsverordening.  

4.2.3 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 

 

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is vastgesteld op 10 april 2018 door 
Gedeputeerde Staten en bedoeld voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van 
energieopwekking.  
 

Bekijk hier het document  

 
De leidraad geeft gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo 
toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van de leefomgeving. De Leidraad is in de PRV verankerd in artikel 15. 
Het gebied van de Zijpe- en Hazepolder valt binnen het ‘Aandijkingenlandschap’ dat een 
karakteristieke opbouw heeft, met een helder raster van lange, geknikte polderlinten, 
dwarswegen en kruisdorpen. 
De rationeel verkavelde Zijpepolder is een efficiënte (bollen)productiepolder met een 
grofmazige rechthoekige wegenstructuur, smalle vaarten en weinig beplanting.  
Een zeer grote mate van openheid is een belangrijk kenmerk van het aandijkingenlandschap. 
De dijken, duinen en bomenrijen begrenzen de grote open ruimten. Hierdoor zijn de 
landschappelijke begrenzingen scherp en contrastrijk. 
De wegen in de aandijkingen hebben meestal geen beplanting, wat bijdraagt aan het open 
karakter van het landschap. Binnen de aandijkingen zijn kleine accentverschillen in het open 
karakter. Zo is in polder Zijpe de open maat in het landschap zeer groot. Binnen de polder 
Zijpe is de scherpe overgang tussen de duinen en de polder een belangrijke ruimtelijke 
drager. 

https://leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/zijpe-en-hazepolder/
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De polderlinten vormen binnen de aandijkingen de dragers voor de bebouwing zoals de 
grote bollenbedrijven en burgerwoningen en cultuurhistorische elementen zoals 
landgoederen.  
Het Noordhollands Kanaal vormt, ondanks de geringe hoogteverschillen wel een heel 
herkenbare ruimtelijke structuur in het gebied. 
Binnen de polder Zijpe is het wenselijk om nieuwe bebouwing te clusteren of te groeperen 
bij bestaande bebouwing aan het agrarische lint, met een relatief grote afstand tussen de 
clusters.  
Op vier planlocaties blijft de situatie ongewijzigd, waardoor de cultuurhistorische waarden 
niet worden aangetast. 
Op de locatie Bosweg 12 zal de nieuwe stolpboerderij op de locatie van de oude stolp 
worden geplaatst en veel van de oude bijgebouwen worden gesloopt. Hierdoor zal de 
openheid op het perceel toenemen.  
Het beeld van bebouwing langs het kenmerkende polderlint van de Bosweg blijft bestaan en 
wordt kwalitatief verbeterd. Ook de doorzichten naar het achterliggende landschap worden 
versterkt. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Bestemmingsplan  

 
De vijf planlocaties aan de Bosweg in ’t Zand zijn gelegen in het bestemmingsplan 
“Buitengebied Zijpe”. Dit bestemmingsplan is op 22 april 2014 vastgesteld. De gronden 
hebben de bestemming ‘Agrarisch’, een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ een 
specifieke gebiedsaanduiding ‘overige zone - bollenconcentratiegebied’. 

 

 

 
 
Vigerende bestemmingsplan  
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4.3.2 Afwijking bestemmingsplan 

 

Om de bestemmingswijziging naar wonen op de planlocaties Bosweg 2, 4 en 12 mogelijk te 
maken en de relatielijnen te verwijderen tussen de diverse locaties, is het doorlopen van een 
afzonderlijke planologische procedure noodzakelijk. In dit bestemmingsplan wordt 
aangetoond dat de ontwikkeling van het plan mogelijk is. Het betreft een 
postzegelbestemmingsplan voor deze planlocaties. 

4.3.3 Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen 

 
Voor het realiseren van nieuwe woningbouwplannen wordt gekeken naar de verkaveling van het 
plangebied, het soort woningen, de plattegronden en de inrichting van het openbaar gebied. Daarbij 

wordt ook gekeken hoe met de kopers het plan wordt ontwikkeld en gerealiseerd (vraag gestuurd 
ontwikkelen).  
Bij de ontwikkeling van het plan worden op vier planlocaties geen wijzigingen aangebracht. 
Op Bosweg 12 wordt een vervallen stolpboerderij vervangen, maar het aantal woningen 
neemt niet toe. Eén van de initiatiefnemers zal zelf op de planlocatie gaan wonen 

De ontwikkeling van het plan voldoet aan het uitgangspunt in de Reisgids voor ruimtelijke 
ontwikkelingen dat er vraag gestuurd wordt ontwikkeld. 

4.3.4 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 

 

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor ruimtelijke 
kwaliteit’. De bouwtekeningen voor de nieuwe stolpboerderij zijn voorgelegd aan de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en akkoord bevonden. De overige planlocaties blijven 
ongewijzigd. 
 
Conclusie: Het plan is in overeenstemming met de gemeentelijke reisgidsen. 
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5. Omgevingsaspecten 
 

5.1 Natuur 

 
In het onderzoek naar natuurwaarden zijn de effecten van de voorgenomen ingreep getoetst 
aan het beleid, wet- en regelgeving in het kader van de natuurbescherming. 

5.1.1 Wet Natuurbescherming  

 
De Wet Natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en 
diersoorten. In het kader van de Wet Natuurbescherming kunnen de volgende stappen 
worden onderscheiden voor het toetsen van een plangebied: 
 

a. vaststellen of sprake is van beschermde gebieden in of nabij het plangebied; 
b. vaststellen of de ruimtelijke ontwikkeling effect heeft op natuur. 

 
Op vier planlocaties blijft de situatie ongewijzigd en is geen verkennend onderzoek natuur 
nodig. Op het perceel Bosweg 12 wordt de huidige bebouwing gesloopt en daarom is op 31 
augustus 2020 door Bureau Aandacht Natuur een verkennend onderzoek natuur 
aangeleverd (bijlage 1). Op 26 oktober 2020 is als vervolg op de quickscan een nader 
onderzoek aangeleverd (bijlage 2). 

5.1.2 Gebiedsbescherming 

 

Gezien de ligging van het projectgebied in de Zijpepolder, een open landbouwgebied voor 
de bloembollenteelt, en de afstand van tenminste 2 kilometer, wordt niet verwacht dat er 
een direct negatief effecten optreden op de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden Duinen 
Den Helder – Callantsoog en het Zwanenwater & Pettemerduinen. Echter kan in verband 
met de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypen binnen dit Natura 2000 gebied 
een extern effect van de plannen worden ondervonden door de uitstoot van stikstof in door 
toedoen van verkeersbewegingen en de beoogde sloop- en bouwwerkzaamheden. Het is 
dan ook noodzakelijk om middels een stikstofberekening in Aerius na te gaan of de 
beoogde plannen van invloed zijn op stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000 
gebieden. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woning op Bosweg 12 
zal een stikstofberekening worden aangeleverd. 
Tevens is de planlocatie niet aangewezen als (onderdeel van) NNN, een natuurverbinding 
of weidevogelleefgebied. Een nadere of uitgebreide toetsing ten aanzien van 
de gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming is met uitzondering 
van de stikstofberekening niet aan de orde.  

5.1.3 Soortenbescherming 

 

Flora 
Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen 
binnen het plangebied aan de Bosweg 12 te ‘t Zand. Aan de hand van huidige 
verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 2017) en groeiplaatsomstandigheden van 
beschermde plantensoorten, is het voorkomen van, binnen de Wet Natuurbescherming, 
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beschermde plantensoorten binnen de projectlocatie niet te verwachten. 
Gezien de aanwezige terreintypen binnen de projectlocatie is een nader onderzoek naar 
beschermde plantensoorten of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet 
Natuurbescherming niet aan de orde. 
 
Vogels 
Op en rond het erf zijn uitsluitend een aantal (vrij) algemene broedvogelsoorten 
aangetroffen. Voor alle beschermde inheemse (ook de algemeen voorkomende) 
vogelsoorten geldt vanuit de Wet Natuurbescherming een verbod op handelingen die 
nesten of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat storende 
werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen2 uitgevoerd mogen worden. 
Handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels (categorie 1 t/m 
4) verstoren zijn eveneens niet toegestaan. Nestlocaties van boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar ransuil, roek, 
slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw worden gezien als een 
jaarrondbeschermde vaste rust- en verblijfplaats. Voor de verstoring van deze 
verblijfplaatsen en belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten het broedseizoen een 
ontheffing noodzakelijk. Ondanks gericht onderzoek zijn er op en rond de stolpboerderij 
geen broedgevallen van huismus en gierzwaluw vastgesteld. Ook zijn er tijdens het 
onderzoek geen waarnemingen gedaan van uilen of roofvogels op het erf. Braakballen of 
andere uitwerpselen/sporen zijn eveneens niet aangetroffen op het erf of in de gebouwen. 
Aan de hand van het nader onderzoek kunnen vogelsoorten met een jaarrond vaste rust- en 
verblijfplaats worden uitgesloten van het erf. Een ontheffingsaanvraag in het kader van de 
Wet Natuurbescherming en/of aanvullende maatregelen ten aanzien van jaarrond 
beschermde vogelsoorten is dan ook niet noodzakelijk. 

 
Zoogdieren 
Uit het aanvullend natuuronderzoek, waaronder het vleermuisonderzoek is vastgesteld dat 
de aanwezige bebouwing geen verblijfplaats vormt voor vleermuizen. Met het onderzoek 
zijn binnen het plangebied voornamelijk enkele foeragerende dan wel passerende 
vleermuizen waargenomen. Van grote aantallen of een eventuele vlieg- of migratieroute 
langs het betreffende erf is geen sprake. 
Gezien het waargenomen gedrag van vleermuizen op de locatie kan worden uitgesloten 
dat vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn in de boerderij aan de Bosweg 12 te  
’t Zand. Met uitzondering van een enkele korte werfroep van ruige dwergvleermuis op 23 
augustus en gewone dwergvleermuis op 20 september, zijn er geen waarnemingen 
gedaan die wijzen op een vast rust- en verblijfplaats van vleermuizen. De betreffende 
werfroepjes waren echter kortstondig en in vlucht. Geen van beide dieren vertoonden een 
binding met de boerderij of opstallen en zijn uitsluitend voor korte duur (foeragerend) 
waargenomen op het erf. Van een paar- of zomerverblijfplaats op het erf is dan ook geen 
sprake, waarmee tevens niet wordt verwacht dat er solitaire dieren onder het pannendak 
van de stolp overwinteren. Voor de herinrichting van het plangebied en de sloop van 
aanwezige boerderij en bijbehorende opstallen, is een ontheffingsaanvraag in het kader 
van de Wet Natuurbescherming voor het verstoren of verwijderen van belangrijk leefgebied 
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet noodzakelijk. 
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Amfibieën 
Met betrekking tot de herinrichting kunnen een aantal algemeen voorkomende amfibieën 
worden verwacht. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij een ruimtelijke ingreep of 
bestendig beheer. Wel is te allen tijde de zorgplicht zoals bedoelt in Wet 
Natuurbescherming van toepassing. 
Verder is aan de hand van recente verspreidingsgegevens bekend dat de beschermde 
rugstreeppad voorkomt in de omgeving van de projectlocatie. Echter ontbreekt in de 
huidige situatie geschikt leefgebied voor de soort. In het kader van de voorgenomen 
plannen is een nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag met betrekking tot 
rugstreeppad dan ook niet noodzakelijk. Echter is het mogelijk dat tijdens de verdere 
ontwikkeling van het terrein geschikt leefgebied ontstaat voor rugstreeppad. De 
rugstreeppad is een zogeheten pionierssoort en is als zodanig in staat om in korte tijd 
nieuw ontstaan geschikt leefgebied te koloniseren. Geschikt leefgebied bestaat uit 
zanderige, onbegroeide terreindelen met ondiepe, tijdelijke wateren (plassen en sporen). 
Een terrein in ontwikkeling kan aan deze voorwaarden voldoen. Indien genoemde soort 
wordt aangetroffen, dienen aanvullende maatregelen te worden genomen en kan het alsnog 
nodig zijn een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen. 
 
Overige beschermde soorten 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd worden niet verwacht binnen de 
projectlocatie. Nader onderzoek naar het voorkomen van andere beschermde soorten is 
dan ook niet noodzakelijk. Echter kunnen veranderingen in de situatie binnen het 
plangebied of in de planvorming altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging 
van deze conclusies. Mogelijk kunnen gedurende het planproces of de werkzaamheden 
zich nieuwe soorten gaan vestigen. Bij constatering van een beschermde soort tijdens de 
voorgenomen activiteiten blijft het alsnog noodzaak om maatregelen te nemen of 
ontheffing aan te vragen voor deze soort(en). 

5.1.4 Houtopstanden 

Houtopstanden, die vallen onder het beschermingsregime van de Wet Natuurbescherming, 
zijn niet aanwezig binnen de planlocatie Bosweg 12. Een nadere toetsing, uitwerking of 
kapmelding ten aanzien van houtopstanden is dan ook niet aan de orde. 
 
Conclusie: Het onderdeel natuur staat de ontwikkeling van het plan niet in de weg. 

5.2 Bodem 

 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening is een onderzoek noodzakelijk naar de 
bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de 
bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging.     
Op de percelen Bosweg 2 en 4 zal de functie worden gewijzigd van agrarisch naar wonen. In 
de huidige situatie wordt in de bedrijfswoningen al gewoond en op het perceel vinden geen 
wijzigingen plaats. Het is niet nodig om hier een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. 
Op de planlocaties Bosweg 6 en 12B blijft de huidige agrarische bestemming gehandhaafd en 
is ook geen onderzoek nodig. 
Op de planlocatie Bosweg 12 wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Dit is de reden dat 
door Vlam Bodemadvies op 30 april 2020 een verkennend bodemonderzoek is aangeleverd 
(bijlage 3). De conclusies uit dit onderzoek zijn: 
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• in het eerste mengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten van kwik, 
lood, zink, PCB (som) en PAK de betreffende achtergrondwaarden. De oorzaak van de 
lichte verhogingen is mogelijk te wijten aan de aanwezigheid van bodemvreemd 
materiaal. Het tweede mengmonster van de bovengrond is voor wat betreft de 
geanalyseerde parameters analytisch schoon.  

• het mengmonster van de ondergrond is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde 
parameters analytisch schoon.  

• in het grondwater overschrijden de concentraties van de som van de xylenen en 
naftaleen de betreffende streefwaarden. De oorzaak hiervan is niet eenduidig aan te 
geven.  

• op de locatie is plaatselijk sprake van duurzame erfverharding (circa 400 m²). Tevens 
is op diverse plaatsen op het perceel puin in de grond aangetroffen. Op de locatie is 
op twee plaatsen een asbestverdacht (af)dak aangetroffen zonder goot. Het is 
onbekend of er een goot heeft gezeten en hoe lang deze eventueel al weg is. De 
druppelzones zijn daarom apart onderzocht.  

• uit de resultaten blijkt dat de asbestverontreiniging heterogeen verdeeld is op het 
perceel. In twee mengmonsters (puin en grond) wordt de grens voor nader 
onderzoek (50 mg/kg d.s.) overschreden. Een nader onderzoek is noodzakelijk om 
vast te stellen in welk gehalte het asbest aanwezig is in de bodem. 

• gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid 
waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventuele lokale verontreinigingen 
niet zijn ontdekt. Ook dient rekening te worden gehouden met het heterogene 
karakter van asbestverontreinigingen. 

• mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden 
afgevoerd. Dit rapport is niet geschikt om een uitspraak te doen over de 
hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een onderzoek te worden 
uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de 
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk 
zonder verder bodemonderzoek uit te voeren. 

• er dient een nader asbest in bodemonderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd te 
worden voor er met de herbouw begonnen wordt (bij graafgaten 9+10); 

• de asbesthoudende ophooglaag dient in het kader van het Besluit asbestwegen 
gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens dit 
besluit dient deze gesaneerd te worden. Voorafgaand aan de sanering dient een 
aanvullend asbest in puin onderzoek conform de NEN 5897 uitgevoerd te worden (bij 
graafgaten 2+3+13+14+15). 

 
Conclusie: Er dient een nader asbest in bodemonderzoek en asbest in puin onderzoek 
uitgevoerd te worden voor er met de herbouw wordt begonnen. 

5.3 Geluid 

 
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, door spoorwegverkeer en/of 
inrichtingen (industrielawaai) het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet 
Geluidhinder. Voor wegverkeer stelt de wet dat in principe de geluidsbelasting op 
geluidsgevoelige functies de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet mag overschrijden. Voor 
spoorwegverkeer mag de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet worden overschreden. 
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Indien nieuwe geluidgevoelige of geluidsbelastende functies worden toegestaan, stelt de 
Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de 
geluidsbelasting ten gevolge van alle (spoor)wegen op een bepaalde afstand van de 
geluidgevoelige functie. 
In dit geval wijzigt de woonfunctie op de planlocaties Bosweg 2, 4 en 12 van bedrijfswoning 
naar burgerwoning. De woonfunctie blijft dus gehandhaafd. De nieuwe stolp wordt gebouwd 
in dezelfde rooilijn en op dezelfde afstand tot aan de weg. Door de bouw van een nieuwe 
woning zal de geluidsbelasting in de woning sterk verminderen door het toepassen van een 
goede gevelwering en isolatie. Het is niet nodig om een akoestisch onderzoek uit te voeren 
in verband met wegverkeerslawaai voor deze planlocaties. 
Wel dient bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woning te worden 
aangetoond dat er sprake is van een goed binnenklimaat van 33 dB. 
De agrarische bedrijven op Bosweg 6 en 12B worden in de huidige situatie al belemmerd 
door de woningen op Bosweg 2, 4 en 12. Onderzoek naar het industrielawaai van deze 
inrichtingen is niet aan de orde. In het kader van de milieuzonering wordt voldaan aan de 
richtafstand van 30 meter tot het bedrijf op Bosweg 12B. 
 
Conclusie: Het aspect geluid vormt geen belemmering om de ontwikkeling van het plan 
mogelijk te maken. 

5.4 Luchtkwaliteit 

 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5 van de Wet 
Milieubeheer (Wm). De Wm bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide- en 
oxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met 
uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. 
Op grond van artikel 5.16 kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) onder andere 
uitoefenen als de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de 
verontreiniging van de buitenlucht. 

5.4.1 Besluit niet in betekenende mate (NIBM) 

 

In dit besluit is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. 
Dit kan onder meer het geval zijn wanneer een plan een bijdrage aan de luchtkwaliteit heeft 
van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) en 
zwevende deeltjes (PM10). Het 3% criterium geldt sinds de vaststelling op 1 augustus 2009 
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  
Daarnaast bevat de Regeling NIBM een lijst met categorieën van gevallen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Daartoe behoren een aantal met 
name genoemde inrichtingen en kantoor- en woningbouwlocaties. Vanaf augustus 2009 
geldt voor woningbouw een grens van minder of gelijk aan 1500 (netto) woningen bij 
minimaal één ontsluitingsweg.  
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In dit geval wordt de bestemming van de planlocaties Bosweg 2, 4 en 12 gewijzigd van 
agrarisch naar wonen. Op het perceel Bosweg 12 wordt een bestaande stolpboerderij 
vervangen door een nieuwe stolp. Er worden geen nieuwe woningen toegevoegd. 
Dit betekent dat een toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege kan 
blijven.  
 
Conclusie: Het onderdeel luchtkwaliteit staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

5.5 Water 

5.5.1 Europese Kaderrichtlijn Water  

 
Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De richtlijn wil het 
duurzaam gebruik van water bevorderen en de gevolgen van overstroming en droogte 
beperken. Daarnaast wil de richtlijn de aan watergebonden natuur beschermen en 
verbeteren met als uitgangspunt een goede ecologische toestand van het water. 
 

Bekijk hier het document  

 
Conclusie: Het plan is in overeenstemming met dit beleid. 

5.5.2 Watervisie 2021 

 

Provinciale Staten hebben in november 2015 de Watervisie 2021 vastgesteld. De visie 
beschrijft de kaders voor waterbeheer in Noord-Holland. Binnen deze kaders gaan 
waterschappen en gemeenten maatregelen treffen om ons te beschermen tegen 
wateroverlast en om de waterkwaliteit te verbeteren.  
 

Bekijk hier het document  

 
Conclusie: Het plan is in overeenstemming met dit beleid. 

5.5.3 Waterprogramma 

 

In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) verbindt 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) de bouwstenen met de programma's en 
beheerstaken van het hoogheemraadschap. Ze brengen een prioritering aan en geven aan 
hoe ze in de bouwstenen willen participeren. De benodigde samenwerking werken we uit en 
leggen we vast in afspraken. 
 

Bekijk hier het document  

5.5.4 Water in het plan/Watertoets 

 

Naast het Waterprogramma beschikt HHNK over een verordening, de Keur 2016. Hierin 
staan de geboden en verboden die betrekking hebben op waterlopen en waterkeringen. 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden 
in of nabij de waterlopen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. Doordat 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Water_Bodem/Watervisie/Beleidsdocumenten/Watervisie_2021.org
http://www.hhnk-waterprogramma.nl/site/
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het plan niet in de nabijheid van waterlopen of waterkeringen is gelegen, is het niet nodig 
om een watervergunning aan te vragen. 
Via de Digitale Watertoets is aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
gevraagd een reactie te geven op het plan aan de Bosweg 12 (bijlage 4). Voor de overige 
planlocaties blijft de situatie ongewijzigd. 
In dit advies staan de maatregelen opgenomen die HHNK adviseert om wateroverlast te 
voorkomen en het water in de sloten schoon te houden.  
Op basis van de door de aanvrager ingevoerde gegevens heeft HHNK aangegeven dat er een 
beperkt waterschapsbelang is.  
Verharding en compenserende maatregelen 
Uit de gegevens blijkt dat de verharding op het perceel Bosweg 12 zal afnemen door de 
sloop van de vele bijgebouwen. Het beleid van HHNK schrijft voor dat bij een toename aan 
verharding van meer dan 800 m² compenserende waterberging dient te worden gegraven. 
Voor de realisatie van de nieuwe stolp met schuur hoeven geen compenserende 
maatregelen te worden getroffen.  
 
Waterkwaliteit 
Binnen het plan is geen sprake van activiteiten die tot gevolg kunnen hebben dat vervuild 
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon 
worden beschouwd en worden geloosd op de waterlopen. Tenslotte wordt wel geadviseerd 
om het gebruik van uitloogbare materialen, zoals zink, lood en koper zoveel mogelijk te 
voorkomen                                              

5.6 Externe veiligheid 

 
Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid 
voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), het beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt) en het beleid met betrekking tot buisleidingen is 
opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Binnen het beleidskader 
voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico.     
 
Het plaatsgebonden risico (PR) gaat over de kans om op een bepaalde plaats te overlijden 
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. 
Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens, ofwel door de 
afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij 
een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
 
Op de planlocaties Bosweg 2, 4, en 12B wijzigt er niets en is het niet nodig om de externe 
veiligheidsaspecten te beschouwen. Op het perceel Bosweg 12 wordt een stolpboerderij 
vervangen. 
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De Risicokaart van Nederland (Interprovinciaal Overleg) laat zien dat bij de beoordeling van 
de verschillende externe veiligheidsaspecten op het perceel Bosweg 12 dat het gaat om de 
volgende risicobronnen: 
 
- bedrijven waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg; 
- transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding. 
 
Conclusie:  

a. er zijn in de directe omgeving geen bedrijven aanwezig waar handelingen met 
gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd; 

b. de nieuwe stolpboerderij ligt op ongeveer 230 meter vanaf de N9. Over deze weg 
wordt transport van LPG uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat de N9 is opgenomen in 
het basisnet. Uit de Regeling Basisnet blijkt dat er voor de N9 geen sprake is van een 
plaatsgebonden risico (10-6 per jaar), waardoor wordt voldaan aan de grens- en 
richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. 
Voor de N9 hoeft op grond van het Bevt het groepsrisico niet te worden beschouwd 
en verantwoord. Aangezien het plangebied buiten 200 meter van de weg ligt, heeft 
het plan geen gevolgen voor het groepsrisico. 
Voor de N9 kan worden volstaan met een beperkte verantwoording. 
Hierbij wordt gekeken naar de aspecten van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, 
omdat de nieuwe stolpboerderij binnen het invloedsgebied van de N9 is gelegen.  
Vanuit de woning is het mogelijk om in diverse richtingen te vluchten van het gevaar 
van de N9 afgericht en het is eenvoudig om op andere percelen te komen. 
Rondom de planlocatie zijn twee waterlopen aanwezig, waardoor voldoende 
bluswater voorhanden is.  

c. het plangebied is niet gelegen binnen een invloedsgebied van buisleidingen waardoor 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

5.7  Bedrijven en milieuzonering 
 

Een goede ruimtelijke ordening voorziet onder meer in het voorkomen van voorzienbare 
hinder door milieubelastende activiteiten. De bestemmingswijzing van de woningen op de 
percelen Bosweg 2, 4 en 12 en het verwijderen van de relatielijnen kan alleen worden 
gerealiseerd als er wordt voldaan aan de milieutechnische bepalingen en de omliggende 
bedrijven niet worden beperkt. 
De publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In de publicatie zijn richtlijnen opgenomen ten 
behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau, om 
voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten te voorkomen. De VNG zorgt met 
deze richtlijnen dat nieuwe woningen (milieugevoelige functies) op een verantwoorde 
afstand van bedrijven worden gesitueerd.  
Op het perceel Bosweg 6 is een agrarisch bedrijf aanwezig en dit blijft gehandhaafd. De 
richtafstand die in de VNG-brochure wordt aangegeven voor dergelijke bedrijven bedraagt 
30 meter. Hieraan wordt in de huidige situatie niet voldaan. Het bedrijf op Bosweg 6 wordt 
in de huidige situatie al belemmerd door de woningen (milieugevoelige functies) op de 
percelen Bosweg 2 en 4. Door de wijziging van de bestemming van agrarisch naar wonen op 
de percelen Bosweg 2 en 4 treedt hier geen verandering in op. Het bedrijf op Bosweg 6 
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wordt door de ontwikkeling van het plan niet beperkt in de bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
Het agrarische bedrijf op Bosweg 12B wordt in de huidige situatie ook al belemmerd door de 
bedrijfswoning op het perceel Bosweg 12. Ook hier treedt geen verandering op wanneer de 
bedrijfswoning wordt gewijzigd van agrarisch naar wonen. Overigens wordt een zone van 
meer dan 35 meter aangehouden tussen dit bedrijf en de nieuw te bouwen stolpboerderij. 
Dit is meer dan de richtafstand van 30 meter die wordt weergegeven in de VNG-brochure. 
Daarom zal zit bedrijf door de ontwikkeling van het plan niet in de bedrijfsvoering worden 
belemmerd. 
 
Conclusie: De ontwikkeling van het plan vormt geen belemmering in het kader van de 
milieuzonering. 

5.8 Spuitvrijezone 

 
Zowel aan de voor- als achterzijde van de vijf planlocaties aan de Bosweg zijn agrarische 
bollenpercelen aanwezig. Er dient een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig te zijn 
in de woningen, maar ook de belangen van de agrariër dienen beschermd te worden.  
In de huidige situatie worden de agrariërs, waarbij het land in eigendom is, al belemmerd 
door de aanwezigheid van de woning. Het maakt niet uit of dit een bedrijfswoning of een 
particuliere woning betreft, want het betreft hier een milieugevoelige functie die al jaren 
aanwezig is. Doordat de huidige woningen op de percelen Bosweg 2, 4, 6, 12B gehandhaafd 
blijven en de woning op Bosweg 12 wordt vervangen treedt er geen wijziging op in de 
huidige situatie. 
Het woon- en leefklimaat wijzigt niet en ook de belangen van de omringende agrariërs 
worden niet beperkt. 
Toch is beoordeeld of er voldoende afstand wordt gehouden tot de woningen in verband 
met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de betreffende percelen. Er dient een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig te zijn, maar ook de belangen van de teler 
dienen beschermd te worden. Daarbij wordt een richtafstand gehanteerd van 50 meter.  
 
Bosweg 2 en 4 
Aan de noordoostzijde van de woningen op Bosweg 2 en 4 en aan de zuidwestzijde van de 
woning op Bosweg 2 zijn agrarische bollenpercelen aanwezig op een afstand van circa 10 en 
18 meter. Op de agrarische percelen worden bollen geteeld en tussen beide woningen en de 
aangrenzende percelen zijn waterlopen aanwezig. In verband met de bepalingen in het 
Activiteitenbesluit en de aanwezigheid van waterlopen dient een teeltvrije zone te worden 
vrijgehouden van 1,50 meter. Binnen deze zone mag niet gespoten worden en er moet een 
driftreducerende techniek worden toegepast, waarbij minimaal 75% driftreductie 
gehandhaafd moet worden. 
Dit betekent dat de afstand tot het dichtstbijzijnde perceel aan de noordoostzijde wordt 
vergroot tot 11,5 meter en op het perceel aan de zuidzijde tot 19,5 meter. Bovendien is op 
beide percelen een pad aanwezig langs de planlocatie van 5 meter breed en hier worden 
geen gewassen geteeld. Hierdoor wordt de afstand tot de planlocatie vergroot tot 
respectievelijk 16,5 meter en 24,5 meter.  
Op de planlocatie Bosweg 4 is veel beplanting aanwezig en deze beplanting zorgt voor een 
driftreductie voor zowel de woning op Bosweg 2 als 4 bij het toepassen van 
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gewasbeschermingsmiddelen op het agrarische perceel aan de zuidwestzijde. De reden is 
dat de meest heersende windrichting in Nederland zuidwest tot west is en de beide 
woningen is dusdanig dat bij een eventuele drift van bestrijdingsmiddelen dit gereduceerd 
wordt door de aanwezige dichte beplanting.  
Voor het perceel aan de noordoostzijde geldt dat een eventuele drift van 
gewasbeschermingsmiddelen de beide woningen op Bosweg 2 en 4 vanaf deze zijde niet zal 
bereiken. 
Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om een aanvaardbaar woon-en leefklimaat te 
realiseren in beide woningen. 
 
Bosweg 12 
Op het perceel Bosweg 12 is de afstand tot de dichtstbijzijnde agrarische percelen aan de 
noordwest- en zuidwestzijde ongeveer 30 meter. Deze afstand wordt vergroot door het feit 
dat er op de bollenpercelen paden aanwezig zijn tegen de planlocatie aan, waardoor de 
afstand wordt vergroot tot 35 meter. 
Op de planlocatie Bosweg 12 is rondom het perceel veel beplanting aanwezig en deze 
beplanting zorgt voor een driftreductie. Bovendien zal alleen bij het toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen op het perceel aan de zuidwestzijde mogelijk drift richting de 
woning optreden. Dit zal echter worden gereduceerd door de aanwezige beplanting. 

5.9  Milieueffectrapportage (MER) 

 
Een m.e.r.- beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een 
voorgenomen activiteit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De Europese 
Unie heeft in de richtlijn m.e.r. (2011/92/EU) aangegeven bij welke activiteiten er zeer 
waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. Deze activiteiten zijn door de 
Nederlandse regering overgenomen en verwerkt in onderdeel C en D van het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), Voor activiteiten in onderdeel C geldt direct een 
m.e.r.-plicht. 
Voor activiteiten in onderdeel D is het niet zeker of er belangrijke nadelige milieugevolgen 
optreden. Of een bepaalde activiteit in een bepaalde omvang belangrijke nadelige 
milieugevolgen kan hebben, is afhankelijk van het soort activiteit, de omvang daarvan en het 
type procedure.  
De drempelwaarden waarbij een m.e.r.-plicht aan de orde is, zijn vastgelegd in de D-lijst van 
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Op voorliggend plan is de drempelwaarde 
voor stedelijke ontwikkelingsprojecten van toepassing (D 11).  In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
 

a. een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
b. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of; 
c. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 
Het voorliggende plan is niet van dusdanige aard en schaal dat deze drempelwaarden 
worden overschreden. Er geldt om die reden een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  
In dit bestemmingsplan zijn de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling 
onderzocht. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de toekomstige activiteiten in 
het plangebied geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben.  
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5.10 Duurzaamheid 

 
Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen is het uitgangspunt om zoveel mogelijk duurzaam 
te bouwen. Uiteraard wordt bij de bouw van de woningen rekening gehouden met de 
landelijke ontwikkeling om het gebruik van aardgas voor woningen uit te faseren. Een 
nieuwe woning moet daardoor worden voorzien van zeer hoge isolatiewaarden met 
voorkeur voor een lage temperatuur verwarmingssysteem. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met mogelijkheden om zelf energie op te wekken door middel van zonnepanelen 
en/of zonneboiler.  
Door de initiatiefnemer zal gebruik worden gemaakt van het onafhankelijk adviesbureau 
Duurzaam Bouwloket. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de bouw van de 
nieuwe woning op Bosweg 12 kan dit worden getoetst. 
                                   

5.11 Verkeer en Parkeren 
 
De Bosweg vormt een secundair lint in het buitengebied. Deze wegen spelen voornamelijk 
een rol voor het landbouw- en bestemmingsverkeer. De toegestane snelheid bedraagt hier 
60 kilometer per uur en de weg bestaat uit één rijbaan.  
De situatie op de percelen Bosweg 2, 4, 6, en 12B blijft ongewijzigd. De huidige uitrit bij 
Bosweg 12 wordt verplaatst en komt aan de noordoostzijde van de nieuwe stolpboerderij te 
liggen. Hiervoor is al een watervergunning verleend door het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.  
Om het aantal benodigde parkeerplaatsen te bepalen is aansluiting gezocht bij de ‘Nota 
parkeernormen Schagen 2016’. Bij de woningen dienen 3 parkeerplaatsen aanwezig te zijn. 
Op alle planlocaties is veel ruimte aanwezig voor het realiseren van parkeerplaatsen, 
waardoor parkeren op eigen terrein mogelijk wordt gemaakt. Het advies is om de 
parkeerplaatsen naast elkaar te plaatsen, omdat parkeerplaatsen achter elkaar volgens de 
parkeernota beperkt meegeteld mogen worden. 

5.12 Kabels en leidingen 
 

Voor zover bekend bevinden zich binnen de plangebieden alleen huisaansluitingen voor gas, 
water, elektriciteit en datatransport ten behoeve van de aanwezige bebouwing. Er is geen 
sprake van de aanwezigheid van hoofdtransportleidingen.  
 
Bovengronds zijn ervoor zover bekend geen beperkingen.    
 
Conclusie: Er zijn geen kabels en leidingen aanwezig die de uitvoering van het plan 
belemmeren. 

5.13 Cultuurhistorie 

 
Net als de gehele Noordkop heeft de omgeving van ’t Zand lange tijd onder invloed gestaan 
van de zee. Belangrijk bij de ontwikkeling van het gebied zijn de periodes waar in de 
zeespiegel rees en daalde. In een ver verleden bestond het grondgebied van de polder Zijpe 
dus uit water. Door de aanleg van een dijk rondom de Zijpe is de polder in 1597 
drooggelegd.  
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De diverse windmolens binnen de polder herinneren nog aan deze tijd. Vrij snel na de 
drooglegging ontstonden de eerste dorpskernen zoals Oudesluis, Schagerbrug, Sint 
Maartensbrug en Burgerbrug die verbonden werden door de Grote Sloot, de eerste 
ontginningsas van de Zijpe. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de Ruigeweg/Korte Ruigeweg en 
Bosweg/Korte Bosweg ook belangrijke ontginningsassen die van noord naar zuid door de 
Zijpe heenlopen. 
In een nieuwe polder werden de wegen over het algemeen in hetzelfde rationele patroon 
aangelegd als de verkaveling en de waterwegen. Het wegenpatroon is zeer kenmerkend, 
maar niet zeldzaam. Het patroon is nog goed te herkennen en heeft een samenhang met de 
verkaveling, afwatering en dijken. 
Door de sloop van de vele gebouwen op het perceel Bosweg 12 zullen de cultuurhistorische 
waarden worden versterkt doordat de openheid van het landschap wordt versterkt. Op de 
overige percelen worden geen wijzigingen aangebracht. 
 
Conclusie: Op alle planlocaties worden geen wijzigingen aangebracht in de verkaveling of het 
slotenpatroon en zijn de cultuurhistorische waarden gewaarborgd of worden versterkt. 

5.14 Archeologie 

 
Ten behoeve van het bestemminsplan is een archeologische quickscan uitgevoerd (bijlage 5). 
Op basis van de in de quickscan geraadpleegde bronnen geldt een lage archeologische 
verwachting voor bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Voor het aanwezige veen in de  
ondergrond geldt een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met  
Vroege Middeleeuwen. Deze worden niet bedreigd door de voorgenomen 
grondwerkzaamheden. Op de planlocatie is een beschermingsregime aanwezig voor 
archeologische bodemsporen (Waarde- Archeologie 4 en Waarde – Archeologie 6). Voor 
bouwwerken en of grondwerkzaamheden met een oppervlakte groter dan respectievelijk 
500 m² en 10.000 m2 en een diepte van meer dan 200 centimeter moet door middel van een 
rapport worden aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast.    
 
Conclusie: Op alle planlocaties is een beschermingsregime aanwezig voor archeologische 
waarden. De ontwikkeling van het plan heeft geen negatieve invloed op de archeologische 
waarden, omdat de situatie op het perceel niet wijzigt of de mogelijk aanwezige waarden 
niet  onevenredig  worden verstoord. 
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6 Juridische aspecten 

 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische opbouw van de regels en de verbeeldingen 
(plankaarten) van het bestemmingsplan “Bosweg 2, 4, 6, 12 en 12B ’t Zand”. 
De regels en de plankaarten vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. 
De toelichting is niet juridisch bindend, maar bevat een uitleg van de aan het 
bestemmingsplan ten grondslag liggende gedachten en onderzoeken die hebben geleid tot 
de gewenste ontwikkeling binnen het plangebied. 
Op de bij het bestemmingsplan behorende verbeeldingen zijn alle noodzakelijke gegevens 
ingetekend. 
In dit bestemmingsplan is de bestemming ‘Wonen’ aanwezig. Deze bestemming is op de 
verbeeldingen zichtbaar gemaakt door middel van een kleur en is gekoppeld aan een artikel 
in de regels. De regels laten vervolgens zien op welke wijze de gronden binnen de 
bestemming gebruikt mogen worden. Tevens hebben de planlocaties een 
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 4’, waarvoor ook specifieke regels zijn 
opgenomen. 

6.1 Doelstelling 
 

Het bestemmingsplan “Bosweg 2, 4, 6, 12 en 12B ’t Zand” (verder het bestemmingsplan) 
maakt het volgende particuliere initiatief mogelijk: 
 

- het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen op drie planlocaties; 
- het verwijderen van relatielijnen tussen diverse planlocaties, zodat alle percelen op 

zichzelf komen te staan. 
 

Het bestemmingsplan voorziet ook in een actueel juridisch-planologische situatie met 
betrekking tot de gebruiksmogelijkheden en daarbij de bouwmogelijkheden, van grond en 
opstal. Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de uit de Wet ruimtelijke ordening 
voortvloeiende digitale standaarden. 

6.2 Relatie met het geldende bestemmingsplan 

 
Het bestemmingsplan vervangt op de locaties aan de Bosweg het bestemmingsplan 
“Buitengebied Zijpe”. 

6.3 Planopzet 

 
Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en uit de regels. Deze elementen zijn direct 
bindend en vormen o.a. de toetsingsgrond voor een aanvraag om een omgevingsvergunning. 
Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting, die niet bindend is. Het 
bestemmingsplan biedt een directe bouwtitel. Dat betekent dat aanvragen om een 
omgevingsvergunning direct getoetst worden aan dit bestemmingsplan. Als de aanvraag past 
binnen dit bestemmingsplan en overigens ook voldoet aan de overige toetsingsgronden, kan 
de omgevingsvergunning direct verleend worden (reguliere procedure). Het 
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bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen en 
de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 

6.3.1. Bestemmingsregels 

 
De bestemmingsregels zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken.  
In hoofdstuk 1, de Inleidende regels, zijn in artikel 1 de definities van de verschillende in het 
bestemmingsplan gebruikte begrippen opgenomen en in artikel 2 de wijze van meten. De 
wijze van meten geeft aan hoe de oppervlakte, inhoud, goothoogte, nokhoogte e.d. van een 
bouwwerk moeten worden bepaald. Deze regels zijn noodzakelijk voor een juiste 
interpretatie van de bestemmingsregels. 
Het tweede hoofdstuk bevat de Bestemmingsregels voor de bestemmingen ‘Wonen’ en 
‘Waarde – Archeologie 4’. In deze regels zijn het toelaatbare gebruik van gronden en 
bouwwerken aangegeven (bestemmingsomschrijving) en zijn diverse bepalingen over het 
bouwen opgenomen. 
Hoofdstuk 3 bevat Algemene regels. Zo is een antidubbeltelregel opgenomen conform 
artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
In het vierde hoofdstuk zijn de Overgangs- en slotregels opgenomen. In dit hoofdstuk is 
onder andere bepaald hoe om te gaan met het gebruik en het bouwen voor nu nog 
aanwezige functies die niet in overeenstemming zijn met het plan. Deze regels volgen uit de 
artikelen 3.2.1 en 3.2.2. van het Besluit ruimtelijke ordening. In de slotbepaling is 
aangegeven onder welke benaming de regels kunnen worden aangehaald: het 
bestemmingsplan “Bosweg 2, 4, 6, 12 en 12B ’t Zand”. 
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7. Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met afdeling 6.2 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bevat regels voor het verhaal van exploitatiekosten. De 
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan (artikel 6.2, lid 1 Wro) bestaat alleen 
ten aanzien van gronden waarop een in artikel 6.2.1 Bro aangewezen bouwplan is 
voorgenomen en alleen voor zover het kostensoorten betreft die in artikelen 6.2.3 en 6.2.4 
zijn aangewezen. 
Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het 
verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken 
en kosten voor de planologische procedure. Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijk-
heden, om in het geval van grondexploitatie door derden, diverse eisen en regels gesteld 
kunnen worden.  
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten 
waarin de (financiële) afspraken over het plan worden vastgelegd, inclusief kostenverhaal. 
Deze overeenkomst wordt aangemerkt als anterieure overeenkomst. Hiermee is het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie over in het plan begrepen gronden verzekerd en hoeft 
geen exploitatieplan conform Wro te worden opgesteld.  

In de overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer wordt ook bepaald dat eventuele 
planschade voor rekening van de initiatiefnemer zal komen. 

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Dit bestemmingsplan is opgezet conform de structuurbepalingen van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 
en is daardoor gemakkelijk te lezen. Daardoor is ook de handhaafbaarheid gemakkelijk vorm 
te geven: de regels zijn eenduidig zodat rechtsgelijkheid en -zekerheid zo groot mogelijk is. 
Op basis van de Wro zijn belangrijke overgangsbepalingen en strafbepalingen wettelijk  
vastgelegd waardoor op die manier de handhaafbaarheid vanuit dit bestemmingsplan goed  
is geregeld. 

7.2.1 Vooroverleg 

In het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het 
bestemmingsplan aan verschillende overleginstanties toegestuurd. De provincie en HHNK 
hebben te kennen gegeven geen opmerkingen te hebben. 

7.2.2 Overleg belanghebbenden 

 
Het bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Met omwonenden heeft overleg plaatsgevonden en hierbij zijn geen 
opmerkingen naar voren gekomen. Men gaat akkoord met de ontwikkeling van het plan op 
alle planlocaties. 
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1. Inleiding 
 
 
In opdracht van dhr. Mak heeft een verkennend onderzoek in het kader van de Wet 
Natuurbescherming plaatsgevonden met betrekking tot de sloop van een sloop en 
bijgebouwen aan de Bosweg 12 ten westen van ’t Zand ten behoeve van 
nieuwbouwwoning op het erf.. 
Het verkennend veldonderzoek heeft op 23 april 2020 plaatsgevonden. De bevindingen 
van dit veldonderzoek aangevuld met literatuurgegevens worden hieronder verder 
besproken. 

 
1.1 Aanleiding en doel 
 
Het verkennend onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming vindt plaats 
vanwege de voorgenomen sloop en nieuwbouw op het perceel aan de Bosweg 12 te ‘t 
Zand. De stolp betrof een voormalige boerderij met een woonfunctie en mogelijkheden 
voor verblijfsrecreatie op het erf. Omdat de gebouwen op het erf niet meer in goede staat 
verkeren, zullen de aanwezige bebouwing worden gesloopt om ter plaatse een nieuwe 
woningen te realiseren. Met het verkennende onderzoek wordt er dan ook vanuit gegaan 
dat met uitzondering van de windsingel rond het erf de aanwezige terreintypen geheel 
zullen verdwijnen. 
Het verkennend onderzoek (quickscan) in het kader van de Wet Natuurbescherming  is 
uitgevoerd door dhr. M. Volkers van Bureau Aandacht Natuur. Doel van het onderzoek is 
om vast te stellen of het beoogde gebied een functie heeft voor beschermde dier- en 
plantensoorten. De uitkomsten van dit verkennend onderzoek zullen worden meegenomen 
in de plannen voor de herstructurering en mede bepalend zijn voor het verdere plan van 
aanpak en de beoogde functies.  
 
 
 
 

   
Figuur 1. Ligging van de projectlocatie aan de Bosweg 12 te ’t Zand  
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1.2 Wet Natuurbescherming 
 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden en richt zich op de 
bescherming van natuurgebieden, -verbindingen, planten- en diersoorten en houtop-
standen. Deze wet gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder 
ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten of gebieden in het geding zijn, zijn 
slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. 
De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het 
wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  
Hieronder volgt een beknopte toelichting van de verschillende onderdelen in de Wet 
Natuurbescherming. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Gebiedsbescherming 
Met de gebiedsbescherming zijn de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen zijn hiermee 
opgenomen in de zogeheten Natura 2000-gebieden. Andere binnen de Wet Natuur-
bescherming te beschermen gebieden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), natuurverbinding of provinciaal landschap.  
Voor ieder Natura 2000 gebied dient te worden getoetst aan de hiertoe aangewezen 
instandhoudingsdoelstellingen. Een onderdeel hiervan is de beoordeling van externe 
effecten zoals de stikstof-emissie van projecten ten opzichte van eventueel aanwezige 
stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Voor de NNN, natuurverbindingen of 
andere beschermde gebieden gelden andere toetsingscriteria. Hierbij gaat het om een 
toetsing van de ‘wezenlijke’ of ‘landschappelijke’ waarden van een gebied of 
natuurverbinding. 
 
Soortbescherming  
De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming kent drie beschermingsregimes, 
namelijk voor soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn (inclusief het verdrag van de 
Bern en Bonn) en een apart beschermingsregime voor ‘andere soorten’ die vanuit 
nationaal oogpunt beschermd zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan 
soorten en/of hun (functionele) leefomgeving mag worden toegebracht, tenzij dit 
uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal hierbij staat de zorgplicht, 
wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten 
negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. De mate van negatieve 
effecten is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Voor de soortbescherming 
zijn per beschermingsregime dan ook een aantal verbodsbepalingen van kracht. 
 

 Vogelrichtlijnsoorten 
Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet 
Natuurbescherming van toepassing. Hiermee is het verboden om in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te vangen en worden ze voornamelijk tijdens de broedperiode 
beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels of nesten kan in het belang van een 
ruimtelijk ingreep of bestendig beheer en onderhoud geen ontheffing of vrijstelling worden 
verkregen. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden 
verstoord, mits dit niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort.  
Daarnaast zijn de voortplantings- en vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van 
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, 
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 
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Negatieve effecten dienen te worden voorkomen door voorafgaand aan het project 
mitigerende (verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Als ondanks het 
treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat de verbods-
bepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffing kan mogelijk 
verleend worden, als door de maatregelen geen verslechtering van de staat van 
instandhouding van vogelsoort(en) optreedt. 
 

 Habitatrichtlijnsoorten 
Deze soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern 
en het Verdrag van Bonn. Op deze soorten is het beschermingsregime van paragraaf 3.2 
van de Wet Natuurbescherming van toepassing. Het is hierbij verboden om soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, dan wel hun vaste 
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren te beschadigen, te vernielen of te rapen. 
Ook het opzettelijk verontrusten van bedoelde diersoorten is niet toegestaan. 
Met betrekking tot de hierin opgenomen plantensoorten is het verboden om deze in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  
Voor het verstoren van deze soorten kan in het belang van een ruimtelijk ingreep of 
bestendig beheer en onderhoud geen ontheffing of vrijstelling worden verkregen. 
Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag dienen te worden voorkomen 
door voorafgaand aan het project mitigerende (verzachtende) maatregelen op te stellen 
en uit te voeren. Als ondanks het treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden 
voorkomen dat de verbodsbepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. 
Een ontheffing kan mogelijk verleend worden, als door de maatregelen geen afbreuk wordt 
gedaan aan het streven de populaties van Europees beschermde soorten in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
 

 “Andere” nationaal beschermde soorten 
Dit betreffen de overige soorten welke bescherming vanuit nationaal oogpunt behoeven. 
Op deze bijlage staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst 
waarvoor het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van de Wet Natuurbescherming van 
toepassing is. Het is hierbij verboden om soorten opzettelijk te doden of te vangen, dan 
wel hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen. Met betrekking tot de hierin opgenomen plantensoorten is het verboden om deze 
in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
Het beschermingsregime voor deze 'nationaal' beschermde soorten is geïnspireerd op de 
Habitatrichtlijn, maar zijn in sommige opzichten minder streng. Zo zijn de hierboven 
genoemde verboden niet van toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor 
zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 
bevinden. Tevens is het mogelijk om voor deze soorten een ontheffing of vrijstelling te 
verkrijgen in het kader van een ruimtelijke inrichting dan wel bestendig beheer en 
onderhoud. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening en bestendig beheer is per provincie 
voor een aantal soorten een aparte vrijstellingslijst opgesteld. Het betreft veelal algemeen 
voorkomende soorten uit het beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten. 
 
Bescherming houtopstanden  
Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom1  in een houtopstand groter dan 10 
are of een bomenrij van meer dan 20 bomen, dient dit vooraf te worden gemeld/ 
aangevraagd. De initiatiefnemer is hierbij verplicht om hetzelfde areaal te herplanten.  

 
1
 De begrenzing van de bebouwde kom zoals vastgesteld door het college als “bebouwde kom Boswet” 
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Ontheffing, vrijstelling of vergunning 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten of 
gebieden, is een vergunning, ontheffing of vrijstelling nodig. De verantwoording van de Wet 
Natuurbescherming ligt nagenoeg geheel bij de Provincies en voorziet in één rechts-
document, waarmee zowel een vergunning als ontheffing kan worden verleend.  
Voor locatie gebonden ingrepen die in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO) staan vermeld kan de ontheffings- of vergunningsaanvraag in het kader van de 
Wet Natuurbescherming worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning. De gemeente 
is in dit geval het bevoegd gezag. Bij de omgevingsvergunning vindt de natuurtoestemming 
plaats in de vorm van ‘Verklaringen van geen bedenking’ (Vvgb). De ‘Verklaring van geen 
bedenkingen’ wordt onder de Wet Natuurbescherming afgegeven door de provincie aan 
de gemeente. Als er geen Vvgb kan worden afgegeven door de provincie, kan de 
omgevingsvergunning niet verleend worden door de gemeente.  
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de aanvrager/ 
initiatiefnemer. Gemeenten zijn als bevoegd gezag omgevingsvergunning er mede verant-
woordelijk voor om te beoordelen of een aanvraag omgevingsvergunning compleet is. 
 

Het is ook mogelijk om een aparte ontheffing soortenbescherming of vergunning 
gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de 
desbetreffende provincie (bevoegd gezag). Voor initiatieven die niet vallen binnen de 
activiteiten van een omgevingsvergunning is dit eveneens van toepassing.  
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2. Huidige situatie en methode 
 
 
2.1 Gebieds- en planbeschrijving 
 
Het erf aan de Bosweg 12 bestaat uit een oude, vervallen stolpboerderij met verschillende 
opstallen. De stolp en achterliggende schuur bestaan uit enkelwandige (halfsteens) 
gebouwen voorzien van een pannendak. Aan de noordoostzijde staat een houten 
gebouwtje met een laag golfplaten dag, ingericht ten behoeve van verblijfsrecreatie. Verder 
staan er een oude kas en een kleine garagebox met een golfplaten dak. Verder is het erf 
functioneel ingericht en bestaat uit een betonverharding bestrating en grasveld. De 
voormalige voortuin is reeds leeg gehaald. De erfbeplanting bestaat uitsluitend uit een 
smalle windsingel aan de zij en achterkant van het erf.  
Het voornemen is om de aanwezige bebouwing te slopen en een nieuwe woning te 
bouwen.  

  
2.2 Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden, NNN en natuurverbindingen 
 
De planlocatie is niet gelegen in of direct aan de rand van een Natura 2000 gebied en 
maakt geen onderdeel uit van een gebied dat is aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), weidevogelleefgebied of een natuurverbinding (figuur 3). De dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebieden betreft de Duinen Den Helder – Callantsoog en het Zwanenwater & 
Pettemerduinen en liggen respectievelijk op een minimale afstand van circa 2 en 2,3 
kilometer van de projectlocatie.  
Het projectgebied ligt in een bebouwingslint langs de Bosweg ten westen van ’t Zand en 
bevat geen elementen die de specifieke waarden van genoemde Natura 2000 gebieden 

 
Figuur 2. Foto van de boerderij aan de Bosweg 12 te ’t Zand. 
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versterken en hebben dan ook geen functie voor in de Natura 2000 gebied aangewezen 
habitatsoorten, habitattypen of vogelrichtlijnsoorten.  

 
 
2.3 Houtopstanden  
 
De projectlocatie bestaat uit een bestaand erf, waarmee de aanwezige windsingel deel 
uitmaakt van een erf beplanting. Van een beschermde houtopstand zoals bedoeld binnen 
de Wet Natuurbescherming is dan ook geen sprake.  
 
 
2.4 Methode 
 
Op 23 april 2020 heeft overdag een veldbezoek plaatsgevonden aan de hierboven 
beschreven locatie. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het voorkomen of 
mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten binnen of in de directe 
omgeving van het projectgebied.  
Verder is op ook basis van literatuurgegevens beoordeeld of beschermde soorten (kunnen) 
voorkomen. 
 

  
Figuur 3. Ligging van de projectlocatie t.o.v. NNN (groen) en Weidevogelleefgebied (lichtgroen);  
bron: maps.noord-holland.nl 
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3. Resultaten  
 
 

Tijdens het veldonderzoek zijn met uitzondering van een aantal vogelsoorten geen 
beschermde soorten aangetroffen. Hieronder worden per soortgroep de bevindingen van 
het onderzoek verder omschreven en aangegeven welke beschermde soorten eventueel 
te verwachten dan wel uit te sluiten zijn binnen de projectlocatie. 
 
 
3.1 Flora 
 
Binnen het projectgebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De 
projectlocatie bestaat uit een vrij soortenarme terreintypen, zoals bebouwing, verharding, 
gazon en een omgewerkte tuin. Muurflora aan de bebouwing op het erf is niet aangetroffen. 
Gezien het beheer en gebruik van het erf, wordt dan ook niet verwacht dat beschermde 
plantensoorten voorkomen.  
Tevens zijn er aan de hand van huidige verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 2020), 
binnen het betreffende uurhok geen waarnemingen bekend van beschermde flora. Gezien 
de situering van het erf in een intensieve landbouwpolder met bloembollenteelt, kan het 
voorkomen van beschermde plantensoorten binnen de projectlocatie worden uitgesloten. 
 
 
3.2 Vogels 
 
Met betrekking tot vogels zijn op het erf uitsluitend kauw, winterkoning en witte kwikstaart 
en huismus waargenomen. Met uitzondering van het pannendak op de boerderij, zijn er 
geen aanwijzingen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van vogelsoorten met een 
jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats op of rond het erf. In de aanwezige 
bijgebouwen zijn geen potentieel geschikte nestlocaties van roofvogels of uilen 
aangetroffen of sporen die wijzen op hun aanwezigheid (braakballen/uitwerpselen).  
Het pannendak is geschikt als broedgebied voor soorten als huismus en gierzwaluw. 
Echter zijn tijdens het onderzoek op 23 april en 15 mei 2020 geen exemplaren van huismus 
aangetroffen op of in de directe omgeving van het erf.  

   
Figuur 4. Met de interne inspectie zijn geen sporen of nesten van (kerk)uil of andere jaarrond beschermde 
vogelsoorten  aangetroffen. 
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Andere sporen die wijzen op de aanwezigheid van nesten van roofvogels of uilen 
(braakballen /uitwerpselen) zijn op het terrein niet waargenomen. Andere gebouw 
bewonende jaarrond beschermde soorten zoals kerkuil of steenuil worden dan ook niet 
verwacht binnen de projectlocatie. .  
 
 
3.3 Zoogdieren 
 
Op of rond de projectlocatie zijn met uitzondering van uitwerpselen van huismuis en bruine 
rat geen zoogdieren of sporen daarvan waargenomen. Verwacht wordt dat het plangebied 
het leefgebied vormt voor een aantal algemeen voorkomende beschermde zoogdieren 
zoals huisspitsmuis, veldmuis en egel. Binnen de Wet Natuurbescherming geldt voor deze 
soorten een vrijstelling in het kader van de ruimtelijke ordening of bestendig beheer. 
Uiteraard blijft ook voor deze soorten de algemene zorgplicht zoals bedoeld in de Wet 
Natuurbescherming (bijlage 2).  
Daarbij komen de beschermde soorten wezel, hermelijn of bunzing voor in de omgeving 
van ‘t Zand. Van beide soorten zijn echter geen sporen of aanwijzingen gevonden, die 
wijzen op de aanwezigheid van genoemde zwaar beschermde soorten op het erf. Met 
uitzondering van de windsingel ontbreken op het erf en de directe omgeving een opgaande 
beplanting of verruigde terreindelen waar kleine marterachtigen een jachtgebied of 
verblijfplaats kunnen hebben. Aangezien de windsingel wordt gehandhaafd en hierbij 
grotendeels een dichte ondergroei en/of takkenrillen of – hopen ontbreken, wordt niet 
verwacht dat het erf een belangrijk onderdeel uitmaakt van het leefgebied van kleine 
marterachtigen. 
 

Verder kan worden verwacht dat op het erf vleermuizen voorkomen. Gezien de ligging van 
de locatie in het bebouwingslint aan de Bosweg en de aanwezigheid van een windsingel 
langs het, is het mogelijk dat het erf van enig belang is als foerageergebied van soorten 
als gewone dwergvleermuizen, laatvlieger of ruige dwergvleermuis. Echter vormt de 
beplanting op het erf geen doorlopende groenstructuur met andere erven of opgaande 
groenelementen, waardoor niet wordt verwacht dat het erf een vliegroute vormt voor 
vleermuizen.  
Wel is het mogelijk dat de boerderij vleermuisverblijfplaatsen bevat. Alle muren van de 
boerderij en achterliggende schuur zijn halfsteens, waardoor van een spouw geen sprake 
is. Echter vormt het pannendak op beide gebouwen een geschikte verblijfplaats voor 
vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en 
eventueel grootoorvleermuis. De voorgenomen sloop van de boerderij kan dan ook leiden 
tot verstoring of verwijdering van verblijfplaatsen van vleermuizen. De overige opstallen op 
het erf betreffen vrij lage, enkelwandige gebouwtjes met een (asbest) golfplaten dak en 
zijn derhalve niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen 
  
Andere beschermde zoogdieren worden gezien de huidige verspreidingsgegevens en 
habitatvoorkeur niet verwacht binnen of in de directe omgeving van het plangebied. 
 
  
3.4 Amfibieën 
 
Met betrekking tot amfibieën is het mogelijk dat een aantal algemeen voorkomende 
beschermde amfibieën voorkomen, zoals gewone pad of bruine kikker voorkomen op of in 
de omgeving van het erf. Het betreft hierbij uitsluitend landhabitat, aangezien water-
elementen ontbreken. Binnen de Wet Natuurbescherming geldt voor deze soorten een 
vrijstelling in het kader van de ruimtelijke ordening of bestendig beheer. Uiteraard blijft ook 
voor deze soorten de algemene zorgplicht zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming.  
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Naast de aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibieën, is tevens het voorkomen 
van de strikt beschermde soort rugstreeppad (tabel 3) bekend uit de omgeving van de 
projectlocatie (Creemers & van Delft, 2009 en telmee.nl). Geschikt leefgebied voor 
rugstreeppad ontbreekt binnen en in de omgeving van de projectlocatie. Het voorkomen 
van  rugstreeppad kan op basis van de aanwezige terreintypen dan ook worden uitgesloten 
op of rond het erf 
 
Andere in de Wet Natuurbescherming aangewezen beschermde amfibieën komen aan de 
hand van de huidige verspreidingsgegevens (Creemers & van Delft, 2009) niet voor in dit 
deel van Noord-Holland.  
 
 
3.5 Overige beschermde soorten 
 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd zijn niet aangetroffen op de 
projectlocatie tijdens eerdere onderzoeken. Overige beschermde soorten (vissen, 
reptielen, dagvlinders, libellen, kevers en andere ongewervelde) worden op grond van de 
huidige verspreidingsgegevens en habitatvoorkeuren niet verwacht binnen of in de 
omgeving van het projectgebied.  
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4. Conclusies en advies  
 
 
Hieronder worden de conclusies ten aanzien van de Wet Natuurbescherming verder 
beschreven. Per onderdeel van de Wet Natuurbescherming wordt hieronder besproken of 
en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 
 
 
4.1 Gebiedsbescherming  
 
Gezien de ligging van het projectgebied in de Zijpepolder, een open landbouwgebied voor 
de bloembollenteelt, en de afstand van tenminste 2 kilometer, wordt niet verwacht dat er 
een direct negatief effecten optreden op de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden Duinen 
Den Helder – Callantsoog en het Zwanenwater & Pettemerduinen. Echter kan in verband 
met de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypen binnen dit Natura 2000 gebied 
een extern effect van de plannen worden ondervonden door de uitstoot van stikstof in door 
toedoen van verkeersbewegingen en de beoogde sloop- en bouwwerkzaamheden. Het is 
dan ook noodzakelijk om middels een stikstofberekening in Aerius na te gaan of de 
beoogde plannen van invloed zijn op stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000 
gebieden.  
  
Tevens  is de projectlocatie niet aangewezen als (onderdeel van) NNN, een natuur-
verbinding of weidevogelleefgebied. Een nadere of uitgebreide toetsing ten aanzien van 
de gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming is met uitzondering 
van de stikstofberekening niet aan de orde. 
 
 
4.2 Soortbescherming 
 
Flora 
Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen 
binnen het plangebied aan de Bosweg 12 te ‘t Zand. Aan de hand van huidige 
verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 2017) en groeiplaatsomstandigheden van 
beschermde plantensoorten, is het voorkomen van, binnen de Wet Natuurbescherming, 
beschermde plantensoorten binnen de projectlocatie niet te verwachten. 
Gezien de aanwezige terreintypen binnen de projectlocatie is een nader onderzoek naar 
beschermde plantensoorten of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet 
Natuurbescherming niet aan de orde.  
 
Vogels 
Op en aan het plangebied zijn met uitzondering van huismus en gierzwaluw uitsluitend 
enkele algemeen voorkomende broedvogels te verwachten. Voor alle beschermde 
inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet 
Natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of 
verstoren. In de praktijk betekent dit dat storende werkzaamheden alleen buiten het 
broedseizoen2 uitgevoerd mogen worden.  
Handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels (categorie 1 t/m 
4) verstoren zijn eveneens niet toegestaan. Nestlocaties van boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar ransuil, roek, 

 
2 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode 
gehanteerd. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Doorgaans gaat het 
hierbij om de periode van 15 maart t/m 15 juli.  
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slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw worden gezien als een jaarrond 
beschermde vaste rust- en verblijfplaats. Voor de verstoring van deze verblijfplaatsen en 
belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten het broedseizoen een ontheffing 
noodzakelijk. Op en rond de stolpboerderij zijn geen (broedgevallen van) huismus) 
vastgesteld, maar is het mogelijk dat het pannendak op de boerderij nestgelegenheid vormt 
voor gierzwaluw. Andere (mogelijke) jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen 
van vogels of sporen die wijzen op hun aanwezigheid zijn, met uitzondering van het 
pannendak, niet aangetroffen op het terrein.  
Aangezien het pannendak op de boerderij (mogelijk) vaste rust- en verblijfplaatsen bevat 
van gierzwaluw, zal met betrekking tot de sloop van de gebouwen een nader onderzoek 
naar het voorkomen hiervan noodzakelijk zijn. Aan de hand van het nader onderzoek zal 
worden bepaald of en welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn en of een 
ontheffing in het kader van de soortbescherming noodzakelijk is.  
 
Zoogdieren 
Op de projectlocatie kunnen enkele zwaar beschermde zoogdieren worden verwachten en 
betreffen hoofdzakelijk de soortgroep van vleermuizen. Verder worden hoofdzakelijk 
algemeen voorkomende beschermde soorten verwacht, waarvoor een vrijstelling geldt met 
betrekking tot een ruimtelijke ingreep of bestendig beheer. Aan de hand van de (huidige) 
literatuurgegevens en habitatvoorkeuren, kan het voorkomen van andere beschermde 
(grondgebonden) zoogdiersoorten binnen de projectlocatie worden uitgesloten.  
 
Binnen het projectgebied kunnen een aantal soorten vleermuizen worden verwacht. De 
aanwezige boerderij (met pannendak) bevatten mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen 
van vleermuizen. Gezien de ligging van het erf in een open en intensief agrarisch gebied, 
wordt niet verwacht dat de projectlocatie een belangrijke functie zal hebben als foerageer-
gebied of vliegroute voor vleermuizen. 
Gezien de aanwezigheid van een (groot) pannendak en de ligging aan het bebouwingslint 
aan de Bosweg, is het met betrekking tot de sloop echter noodzakelijk dat een nader 
onderzoek wordt uitgevoerd naar het voorkomen van (verblijfplaatsen van) vleermuizen. 
Een vleermuisonderzoek dient plaats te vinden conform het protocol voor 
vleermuisinventarisaties (Vleermuisvakberaad NGB & Zoogdiervereniging, maart 2017). 
Aan de hand van de uitkomsten van het vleermuisonderzoek, zal worden beoordeeld of 
een ontheffingsaanvraag en/of aanvullende maatregelen in het kader van de Wet Natuur-
bescherming noodzakelijk zijn.  
 
Amfibieën 
Met betrekking tot de herinrichting kunnen een aantal algemeen voorkomende amfibieën 
worden verwacht. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij een ruimtelijke ingreep of 
bestendig beheer. Wel is te allen tijde de zorgplicht zoals bedoelt in Wet 
Natuurbescherming van toepassing.  
Verder is aan de hand van recente verspreidingsgegevens bekend dat de beschermde 
rugstreeppad voorkomt in de omgeving van de projectlocatie. Echter ontbreekt in de 
huidige situatie geschikt leefgebied voor de soort. In het kader van de voorgenomen 
plannen is een nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag met betrekking tot 
rugstreeppad dan ook niet noodzakelijk. Echter is het mogelijk dat tijdens de verdere 
ontwikkeling van het terrein geschikt leefgebied ontstaat voor rugstreeppad. De 
rugstreeppad is een zogeheten pionierssoort en is als zodanig in staat om in korte tijd 
nieuw ontstaan geschikt leefgebied te koloniseren. Geschikt leefgebied bestaat uit 
zanderige, onbegroeide terreindelen met ondiepe, tijdelijke wateren (plassen en sporen). 
Een terrein in ontwikkeling kan aan deze voorwaarden voldoen. Indien genoemde soort 
wordt aangetroffen, dienen aanvullende maatregelen te worden genomen en kan het als-
nog nodig zijn een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen. 
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Overige beschermde soorten 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd worden niet verwacht binnen de 
projectlocatie. Nader onderzoek naar het voorkomen van andere beschermde soorten is 
dan ook niet noodzakelijk. Echter kunnen veranderingen in de situatie binnen het 
plangebied of in de planvorming altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging 
van deze conclusies. Mogelijk kunnen gedurende het planproces of de werkzaamheden 
zich nieuwe soorten gaan vestigen. Bij constatering van een beschermde soort tijdens de 
voorgenomen activiteiten blijft het alsnog noodzaak om maatregelen te nemen of 
ontheffing aan te vragen voor deze soort(en).  
 
 
4.3 Houtopstanden 
 
Houtopstanden, die vallen onder het beschermingsregime van de Wet Natuurbescher-
ming, zijn niet aanwezig binnen de projectlocatie. Een nadere toetsing, uitwerking of 
kapmelding ten aanzien van houtopstanden is dan ook niet aan de orde. 
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Bijlage 1.  Wet Natuurbescherming 
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Inleiding Wet Natuurbescherming 
 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden en vervangt de 
Natuurbeschermingswet 1998 (1 oktober 2005), de Flora- en faunawet (1 april 2002) en de Boswet (20 
juli 1961). De Wet Natuurbescherming heeft tot doel om (1) de biodiversiteit in Nederland te 
beschermen, (2) het decentraliseren van verantwoordelijkheden en (3) het vereenvoudigen van de wet- 
en regelgeving. De voorgaande natuurwetgeving kende verschillende bevoegde gezagen en 
rechtsdocumenten (vergunning, ontheffing en melding). De verantwoording van de Wet 
Natuurbescherming komt vrijwel geheel bij de Provincies te liggen en voorziet in één rechtsdocument, 
waarmee zowel een vergunning als ontheffing wordt verleend. Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee 
grote internationale belangen of provincie overschrijdende zaken zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd 
gezag.  
In deze wet, gepubliceerd op 19 januari 2016 in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Nr. 
34, jaargang 2016, is het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de 
bestanddelen daarvan en de instandhouding van de natuurlijke habitats (richtlijn 92/43/EEG, 21 mei 
1992) en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L206), het behoud van de vogelstand (richtlijn 
2009/147/EG, 30 november 2009; PbEU 2010, L20) en diverse verdragen inzake de biologische 
diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving 
geregeld.  
 
 

Gebiedsbescherming  
 
Met de gebiedsbescherming (voorheen de Natuurbeschermingswet 1998) zijn de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide 
richtlijnen zijn hiermee opgenomen in de Natura 2000-gebieden. In Nederland zijn 164 Natura 2000-
gebieden vastgesteld. Per Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van 
habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en/of vogelrichtlijnsoorten apart aangewezen. Iedereen die 
vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is verplicht deze handelingen achterwege te laten 
of te beperken dan wel te verzachten (middels mitigerende maatregelen). Het bevoegd gezag kan 
beperkende maatregelen opleggen om schadelijke activiteiten te verzachten of te voorkomen. Voor 
onvermijdelijke schade is men verplicht een vergunning aan te vragen. 
Andere te beschermen gebieden bestaan uit gebieden aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), natuurverbinding (evz) of provinciaal landschap. Deze beschermde waarden van de NNN  of 
een natuurverbinding zijn niet toegespitst tot bepaalde soorten of habitats, zoals bij de Natura 2000-
gebieden), maar gaat het hoofdzakelijk om de ‘wezenlijke’ of ‘landschappelijke’ waarden van een gebied 
of natuurverbinding.  
 

• Natura 2000-beheerplannen 
 

Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na 
vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden. 
 

• Cumulatieve effecten  
 

Door een combinatie van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden, de zogeheten 
cumulatieve effecten. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover 
een definitief besluit is genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
 

• Beschermd Natuurmonument 
 

Tevens waren, voordat Natura 2000 gebieden bestonden, zogeheten Beschermde Natuurmonumenten 
aangewezen. Voor deze gebieden bestaan vaak minder concrete natuurdoelen en was gericht op de 
instandhouding van de wezenlijke waarden, zoals natuurschoon en natuurwetenschappelijke waarden. 
In de Wet Natuurbescherming komen de aanwijzingen van Beschermd Natuurmonument te vervallen. 
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Soortbescherming 
 
De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming kent drie beschermingsregimes, namelijk voor 
soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn (inclusief het verdrag van de Bern en Bonn) en een apart 
beschermingsregime voor ‘andere soorten’ die vanuit nationaal oogpunt beschermd zijn. Elk van deze 
van de regimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de 
verboden. Hiermee zijn binnen de Wet Natuurbescherming ruim 700 vogelsoorten en 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd.   
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan soorten en/of hun (functionele) leefomgeving mag 
worden toegebracht, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal hierbij staat 
de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van 
de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het 
ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren en planten van 
onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het gevolg is 
onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn/haar handelen of 
nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
In de Wet Natuurbescherming worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  

 80 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 alle van nature in Nederland in het wild levende vogels 
 alle vleermuizen (22) die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 39 terrestrische zoogdieren en 7 marine zoogdieren 
 alle amfibieën (16) en reptielen (7) die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 een beperkt aantal soorten vissen (8), en schaal- en schelpdieren (3)  
 bepaalde soorten insecten zoals vlinders (27), libellen (16) en kevers(6) 

 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten 
op die instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een 
lijst opgesomd worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming 
toch enigszins concreet te maken, zijn per beschermingsregime een aantal verbodsbepalingen van 
kracht. 
 

• Beschermingsregime Vogels 
 
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn. Het gaat  om ca. 700 soorten die van nature op het 
grondgebied van de Europese Unie voorkomen.  In de praktijk betreft het alle soorten die in Nederland 
als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, in totaal ca. 290 soorten. 
Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet Natuurbescherming van 
toepassing en betreft de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen. 
 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen 
 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben 
 Het is verboden vogels opzettelijk te (ver)storen tenzij de verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort1   
 

 
1
 Afhankelijk van de betekenis van de lokale vogelpopulatie kan sprake zijn van een effect op de landelijke staat 

van instandhouding. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met cumulatieve effecten op de landelijke staat 
van de soort. Het beschadigen van nesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren van vogels 
niet, tenzij er sprake is van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
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Voor de verstoring van broedende vogels en vogelnesten wordt geen ontheffing of vrijstelling verleend 
voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en niet voor dwingende redenen van openbaar belang. Voor 
vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 
Dat zijn:  

 in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;  
 ter bescherming van flora of fauna;  
 voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt,  
 om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde  
omstandigheden toe te staan; 

 
Van een (beperkt) aantal vogels is de nestplaats jaarrond beschermd. De jaarrond beschermde 
nestlocaties zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen. Voor de overige vogelsoorten geldt dat (opzettelijke) verstoring van broedende 
dieren is verboden. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden 
verstoord, mits dit geen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort. Daarbij geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en 
medio juli. 
 

• Beschermingsregime Habitatrichtlijnsoorten 
 

Deze soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag 
van Bonn. De Europees beschermde soorten, niet vogels zijnde, bestaan uit soorten van de 
Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, inclusief het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn 
bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten is 
het beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet Natuurbescherming (artikel 3.5, lid 1 (fauna) en 
lid 5 (flora)) van toepassing en betreft de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk2 te doden of te 
vangen. 

 Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen. 

 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
 Het is verboden dieren opzettelijk te verontrusten. 
 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn (bijlage IV), het Verdrag van Bern (Bijlage I en II) of 
het Verdrag van Bonn (Bijlage I) kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen:  

 in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de  natuurlijke habitats;  

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

 in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot  openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of  economische 
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;  

 
2 In de Wet Natuurbescherming is bij meerdere verbodsbepalingen het “opzetvereiste” toegevoegd, in lijn met de 
artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Niet-opzettelijke handelingen waarbij de verbodsbepalingen 
overtreden worden, zijn niet verboden. Daarbij is echter van belang dat het Europees Hof van Justitie in zijn 
jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake 
als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen 
schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant…”. 
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 voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de 
daartoe benodigde  kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of  

 om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze 
en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 
van bepaalde dieren van de  aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben,  
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of  vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde planten van  de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

 

• Beschermingsregime “andere” beschermde soorten 
 

Dit betreffen “andere” soorten welke bescherming vanuit nationaal oogpunt behoeven. De andere, 
‘nationale’ soorten staan vermeld in een bijlage van de wet die hoort bij artikel 3.10. Op deze bijlage 
staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers 
en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst waarvoor het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van 
de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Het beschermingsregime voor deze 'nationaal' 
beschermde soorten is geïnspireerd op de Habitatrichtlijn, maar zijn in sommige opzichten minder streng 
en gelden de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen. 
 Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen. 
 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van toepassing op de bosmuis, 
huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven 
of roerende zaken bevinden. 
Voor de ‘andere’ (nationaal) beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond 
van de volgende belangen:  

 de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven beschreven;  
 in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling  van gebieden, daaronder begrepen 

het daarop volgende  gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  
 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
 ter beperking van de omvang van de populatie van dieren,  in verband met door deze dieren 

ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met 
de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

 ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
 in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de  landbouw of bosbouw;  
 in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan  vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;  

 in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied,  

 in het algemeen belang van de betreffende soort. 
 

• Mitigatie en compensatie 
 

Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag kunnen worden voorkomen door voorafgaand 
aan het project mitigerende (=verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Indien dergelijke 
maatregelen kunnen worden getroffen waardoor negatieve effecten kunnen worden voorkomen, vindt 
geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Voorbeelden van mitigerende maatregelen die een 
overtreding kunnen voorkomen zijn:  

 het aanpassen van de werkvolgorde of uitvoeringsperiode 
 het gebruik maken van andere werkapparatuur 
 of de werkzaamheden faseren in ruimte en tijd 
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Voor een aantal soorten (23) kan met betrekking tot mitigerende maatregelen ten aanzien van 
(verstorende) werkzaamheden of activiteiten, worden gehandeld conform een soortenstandaard. In de 
soortenstandaard staan naast ecologische informatie van de betreffende soort ook de mogelijke 
maatregelen om effecten te voorkomen, te verminderen en/of te herstellen. 
  
Als ondanks het treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat de 
verbodsbepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffing kan mogelijk 
verleend worden, als door de maatregelen geen verslechtering van de staat van instandhouding van 
vogelsoort(en) optreedt en/of geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de overige 
Europees en nationaal beschermde soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding te laten voortbestaan.  
Maatregelen die de effecten op de plek van handeling herstellen, zijn mitigerend van aard; maatregelen 
die de effecten voor de populatie opheffen door herstel of verbetering op een andere plek zijn 
compenserend van aard. In de soortenbescherming wordt, in tegenstelling tot de gebiedenbescherming, 
geen scherp onderscheid gemaakt tussen mitigerende en compenserende maatregelen. Belangrijk is 
dat de staat van instandhouding gegarandeerd wordt.  
 

• Vrijstelling 
 
Onder de Wet Natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een  uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk, zoals provinciale verordeningen en gedragscodes.  
In de Wet Natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling 
geïntroduceerd, zoals door middel van een ‘programmatische aanpak’. Een programmatische aanpak 
kan meerwaarde bieden, bijvoorbeeld bij de vormgeving van een actieve leefgebiedenbenadering op 
regionaal niveau voor soorten waarvoor dat in het licht van de internationale verplichtingen nodig is. Dit 
moet leiden tot een meer doelmatige aanpak en tegelijkertijd ruimte genereren voor economische en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Via de programmatische aanpak moet dan zekerheid worden geboden dat 
het streven naar een gezonde populatie van de betreffende soort niet in het gedrang komt. De 
programmatische aanpak dient getoetst te zijn aan de criteria voor vrijstelling die voor de betreffende 
soort(en) is vastgesteld. Indien dat het geval is, kan sprake zijn van een vrijstelling. Overigens is ook 
een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk (artikel 3.11).  
 
Ten aanzien van de ruimtelijke ordening en bestendig beheer is per provincie voor een aantal soorten 
een aparte vrijstellingslijst opgesteld. Het betreft veelal algemeen voorkomende soorten uit het 
beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten. 
 

 
Bescherming Houtopstanden 
 
Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom in een houtopstand groter dan 10 are of een 
bomenrij van meer dan 20 bomen, dient dit tevoren te worden gemeld/aangevraagd en is de 
initiatiefnemer verplicht om hetzelfde areaal te herplanten3. De aanvraag dient als onderdeel van de 
omgevingsvergunning bij de betreffende gemeente te worden ingediend. Tevens is mogelijk om de 
aanvraag seperaat bij de provincie in te dienen. De provincie bepaalt welke gegevens bij een 
aanvraag/melding moeten worden aangeleverd.  
 
 

  

 
3 De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-

doel.  
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Ontheffing, vrijstelling en/of vergunning 
 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten of gebieden, is een 
vergunning, ontheffing of vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen. Voor 
handelingen of activiteiten is een ontheffing van de verbodsbepalingen nodig indien: 

 Er geen maatregelen mogelijk zijn om het overtreden van de verbodsbepalingen te 
voorkomen; 

 Er geen vrijstelling geldt op grond van een provinciale verordening, gedragscode, 
beheerplan Natura 2000, programmatische aanpak of een ministeriële regeling. 

 
Voor locatie gebonden ingrepen die in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) staan 
vermeld kan de ontheffingsaanvraag worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning.  Voor initiatieven 
die niet vallen binnen de activiteiten van een omgevingsvergunning (zoals activiteiten uit de Waterwet, 
mijnbouwwet etc.) geldt dat een aparte ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 
aangevraagd moet worden (naast een mogelijke watervergunning, ontgrondingsvergunning etc.). Als 
sprake is van een handeling met gevolgen voor beschermde soorten of gebieden waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is, is het tevens mogelijk dat de initiatiefnemer eerst apart een ontheffing 
en/of vergunning onder de Wet Natuurbescherming aanvraagt en daarna de omgevingsvergunning. 
 
De gemeente is het bevoegd gezag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij de 
omgevingsvergunning vindt de natuurtoestemming plaats in de vorm van ‘Verklaringen van geen 
bedenking’ (Vvgb). De ‘Verklaring van geen bedenkingen’ wordt onder de Wet Natuurbescherming 
afgegeven door de provincie (of in bijzondere gevallen door het Rijk) aan de gemeente. Als er geen 
Vvgb kan worden afgegeven door de provincie, kan de omgevingsvergunning niet verleend worden door 
de gemeente.  
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de aanvrager/initiatiefnemer. 
Gemeenten zijn als bevoegd gezag omgevingsvergunning er mede verantwoordelijk voor om te 
beoordelen of een aanvraag omgevingsvergunning compleet is.  
 
Indien (vooraf) een aparte ontheffing soortenbescherming of vergunning gebiedsbescherming in het 
kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd wordt / moet worden, is de desbetreffende provincie 
het bevoegd gezag. De provincie zal vervolgens de aangeleverde gegevens toetsen en bepalen of een 
vergunning, ontheffing dan wel vrijstelling kan worden afgegeven en onder welke voorwaarden.  
 
Een ontheffing (of een vrijstelling) wordt uitsluitend verleend, als voldaan is aan elk van de volgende 
drie cumulatieve voorwaarden:  

 Geen andere bevredigende oplossing voor handen is;  
 Sprake is van een in de wet genoemd belang (zie soortbescherming);  
 Geen sprake is van verslechtering/afbreuk aan de staat van instandhouding van de soort. 

Om te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan zal de provincie een toetsing van de 
belangen en de alternatieven uitvoeren en een ecologische toetsing doen. De termijn voor het 
behandelen van een aanvraag bedraagt 13 weken met de mogelijkheid om dit eenmalig te verlengen 
met 7 weken. 
 
Indien door een handeling of activiteit verbodsbepalingen overtreden worden, moet door de 
initiatiefnemer worden aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing(en) is, waardoor de 
verbodsbepalingen niet overtreden zullen worden. Bij andere oplossingen kan gedacht worden aan 
alternatieve locaties, een ander ontwerp of inrichting van het plan, of een andere uitvoering van de 
handelingen. 
 
Bij de beoordeling of afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding mogen mitigerende en 
compenserende maatregelen betrokken worden. Uiteindelijk mag het verlenen van de ontheffing geen 
negatief effect hebben op het voorkomen van de soort. Het ecologische toetsingscriterium verschilt per 
beschermingsregime. Wettelijk verschilt het toetsingscriterium voor vogels van dat voor overige 
Europees en nationaal beschermde soorten. Europese jurisprudentie maakt echter duidelijk dat bij 
afwijkingen onder de Vogelrichtlijn ook gekeken moet worden naar de staat van instandhouding van de 
populatie vogels. 
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De staat van instandhouding van lokale populaties is meestal niet bekend. De status van de lokale 
populatie kan afwijken van de landelijke staat van instandhouding of landelijke trend. Hoe minder gunstig 
de trend en/of staat van instandhouding, des te strenger moet de beoordeling zijn of er toestemming 
voor de ontheffing kan worden verleend. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met 
cumulatieve effecten, dus ook met reeds verleende ontheffingen voor dezelfde populaties van de soort. 
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1. Inleiding 
 
 
In opdracht van dhr. Mak heeft een verkennend onderzoek in het kader van de Wet 
Natuurbescherming plaatsgevonden met betrekking tot de sloop van een stolp en 
bijgebouwen aan de Bosweg 12 ten westen van ’t Zand ten behoeve van 
nieuwbouwwoning op het erf.. 
In verband met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten  op of rond het erf, heeft 
op 23 april 2020 een verkennende onderzoek (quickscan) in het kader van de Wet 
Natuurbescherming plaatsgevonden. Naar aanleiding van de quickscan heeft in de zomer 
en het najaar van 2020 een nader onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van 
vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels. De bevindingen van dit 
veldonderzoek aangevuld met literatuurgegevens worden hieronder verder besproken. 

 
 
1.1 Aanleiding en doel 
 
Het onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming heeft plaatsgevonden 
vanwege de voorgenomen sloop en nieuwbouw op het perceel aan de Bosweg 12 te ‘t 
Zand. De stolp betrof een voormalige boerderij met een woonfunctie en mogelijkheden 
voor verblijfsrecreatie op het erf. Omdat de gebouwen op het erf niet meer in goede staat 
verkeren, zullen de aanwezige bebouwing worden gesloopt om ter plaatse een nieuwe 
woningen te realiseren. Met het verkennende onderzoek wordt er dan ook vanuit gegaan 
dat met uitzondering van de windsingel rond het erf de aanwezige terreintypen geheel 
zullen verdwijnen. 
Het onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming is uitgevoerd door dhr. M. 
Volkers en J. Zijp van Bureau Aandacht Natuur. Doel van het onderzoek is om vast te 
stellen of het beoogde gebied een functie heeft voor beschermde dier- en plantensoorten. 
De uitkomsten van dit verkennend onderzoek zullen worden meegenomen in de plannen 
voor de herstructurering en mede bepalend zijn voor het verdere plan van aanpak en de 
beoogde functies.  

   
Figuur 1. Ligging van de projectlocatie aan de Bosweg 12 te ’t Zand  
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1.2 Wet Natuurbescherming 
 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden en richt zich op de 
bescherming van natuurgebieden, -verbindingen, planten- en diersoorten en houtop-
standen. Deze wet gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder 
ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten of gebieden in het geding zijn, zijn 
slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. 
De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het 
wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  
Hieronder volgt een beknopte toelichting van de verschillende onderdelen in de Wet 
Natuurbescherming. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Gebiedsbescherming 
Met de gebiedsbescherming zijn de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen zijn hiermee 
opgenomen in de zogeheten Natura 2000-gebieden. Andere binnen de Wet Natuur-
bescherming te beschermen gebieden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), natuurverbinding of provinciaal landschap.  
Voor ieder Natura 2000 gebied dient te worden getoetst aan de hiertoe aangewezen 
instandhoudingsdoelstellingen. Een onderdeel hiervan is de beoordeling van externe 
effecten zoals de stikstof-emissie van projecten ten opzichte van eventueel aanwezige 
stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Voor de NNN, natuurverbindingen of 
andere beschermde gebieden gelden andere toetsingscriteria. Hierbij gaat het om een 
toetsing van de ‘wezenlijke’ of ‘landschappelijke’ waarden van een gebied of 
natuurverbinding. 
 
Soortbescherming  
De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming kent drie beschermingsregimes, 
namelijk voor soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn (inclusief het verdrag van de 
Bern en Bonn) en een apart beschermingsregime voor ‘andere soorten’ die vanuit 
nationaal oogpunt beschermd zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan 
soorten en/of hun (functionele) leefomgeving mag worden toegebracht, tenzij dit 
uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal hierbij staat de zorgplicht, 
wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten 
negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. De mate van negatieve 
effecten is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Voor de soortbescherming 
zijn per beschermingsregime dan ook een aantal verbodsbepalingen van kracht. 
 

 Vogelrichtlijnsoorten 
Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet 
Natuurbescherming van toepassing. Hiermee is het verboden om in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te vangen en worden ze voornamelijk tijdens de broedperiode 
beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels of nesten kan in het belang van een 
ruimtelijk ingreep of bestendig beheer en onderhoud geen ontheffing of vrijstelling worden 
verkregen. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden 
verstoord, mits dit niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort.  
Daarnaast zijn de voortplantings- en vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van 
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, 
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 
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Negatieve effecten dienen te worden voorkomen door voorafgaand aan het project 
mitigerende (verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Als ondanks het 
treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat de verbods-
bepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffing kan mogelijk 
verleend worden, als door de maatregelen geen verslechtering van de staat van 
instandhouding van vogelsoort(en) optreedt. 
 

 Habitatrichtlijnsoorten 
Deze soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern 
en het Verdrag van Bonn. Op deze soorten is het beschermingsregime van paragraaf 3.2 
van de Wet Natuurbescherming van toepassing. Het is hierbij verboden om soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, dan wel hun vaste 
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren te beschadigen, te vernielen of te rapen. 
Ook het opzettelijk verontrusten van bedoelde diersoorten is niet toegestaan. 
Met betrekking tot de hierin opgenomen plantensoorten is het verboden om deze in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  
Voor het verstoren van deze soorten kan in het belang van een ruimtelijk ingreep of 
bestendig beheer en onderhoud geen ontheffing of vrijstelling worden verkregen. 
Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag dienen te worden voorkomen 
door voorafgaand aan het project mitigerende (verzachtende) maatregelen op te stellen 
en uit te voeren. Als ondanks het treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden 
voorkomen dat de verbodsbepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. 
Een ontheffing kan mogelijk verleend worden, als door de maatregelen geen afbreuk wordt 
gedaan aan het streven de populaties van Europees beschermde soorten in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
 

 “Andere” nationaal beschermde soorten 
Dit betreffen de overige soorten welke bescherming vanuit nationaal oogpunt behoeven. 
Op deze bijlage staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst 
waarvoor het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van de Wet Natuurbescherming van 
toepassing is. Het is hierbij verboden om soorten opzettelijk te doden of te vangen, dan 
wel hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen. Met betrekking tot de hierin opgenomen plantensoorten is het verboden om deze 
in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
Het beschermingsregime voor deze 'nationaal' beschermde soorten is geïnspireerd op de 
Habitatrichtlijn, maar zijn in sommige opzichten minder streng. Zo zijn de hierboven 
genoemde verboden niet van toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor 
zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 
bevinden. Tevens is het mogelijk om voor deze soorten een ontheffing of vrijstelling te 
verkrijgen in het kader van een ruimtelijke inrichting dan wel bestendig beheer en 
onderhoud. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening en bestendig beheer is per provincie 
voor een aantal soorten een aparte vrijstellingslijst opgesteld. Het betreft veelal algemeen 
voorkomende soorten uit het beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten. 
 
Bescherming houtopstanden  
Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom1  in een houtopstand groter dan 10 
are of een bomenrij van meer dan 20 bomen, dient dit vooraf te worden gemeld/ 
aangevraagd. De initiatiefnemer is hierbij verplicht om hetzelfde areaal te herplanten.  

 
1
 De begrenzing van de bebouwde kom zoals vastgesteld door het college als “bebouwde kom Boswet” 
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Ontheffing, vrijstelling of vergunning 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten of 
gebieden, is een vergunning, ontheffing of vrijstelling nodig. De verantwoording van de Wet 
Natuurbescherming ligt nagenoeg geheel bij de Provincies en voorziet in één rechts-
document, waarmee zowel een vergunning als ontheffing kan worden verleend.  
Voor locatie gebonden ingrepen die in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO) staan vermeld kan de ontheffings- of vergunningsaanvraag in het kader van de 
Wet Natuurbescherming worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning. De gemeente 
is in dit geval het bevoegd gezag. Bij de omgevingsvergunning vindt de natuurtoestemming 
plaats in de vorm van ‘Verklaringen van geen bedenking’ (Vvgb). De ‘Verklaring van geen 
bedenkingen’ wordt onder de Wet Natuurbescherming afgegeven door de provincie aan 
de gemeente. Als er geen Vvgb kan worden afgegeven door de provincie, kan de 
omgevingsvergunning niet verleend worden door de gemeente.  
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de aanvrager/ 
initiatiefnemer. Gemeenten zijn als bevoegd gezag omgevingsvergunning er mede verant-
woordelijk voor om te beoordelen of een aanvraag omgevingsvergunning compleet is. 
 

Het is ook mogelijk om een aparte ontheffing soortenbescherming of vergunning 
gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de 
desbetreffende provincie (bevoegd gezag). Voor initiatieven die niet vallen binnen de 
activiteiten van een omgevingsvergunning is dit eveneens van toepassing.  
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2. Huidige situatie en methode 
 
 
2.1 Gebieds- en planbeschrijving 
 
Het erf aan de Bosweg 12 bestaat uit een oude, vervallen stolpboerderij met verschillende 
opstallen. De stolp en achterliggende schuur bestaan uit enkelwandige (halfsteens) 
gebouwen voorzien van een pannendak. Aan de noordoostzijde staat een houten 
gebouwtje met een laag golfplaten dag, ingericht ten behoeve van verblijfsrecreatie. Verder 
staan er een oude kas en een kleine garagebox met een golfplaten dak. Verder is het erf 
functioneel ingericht en bestaat uit een betonverharding bestrating en grasveld. De 
voormalige voortuin is reeds leeg gehaald. De erfbeplanting bestaat uitsluitend uit een 
smalle windsingel aan de zij en achterkant van het erf.  
Het voornemen is om de aanwezige bebouwing te slopen en een nieuwe woning te 
bouwen.  

  
2.2 Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden, NNN en natuurverbindingen 
 
De planlocatie is niet gelegen in of direct aan de rand van een Natura 2000 gebied en 
maakt geen onderdeel uit van een gebied dat is aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), weidevogelleefgebied of een natuurverbinding (figuur 3). De dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebieden betreft de Duinen Den Helder – Callantsoog en het Zwanenwater & 
Pettemerduinen en liggen respectievelijk op een minimale afstand van circa 2 en 2,3 
kilometer van de projectlocatie.  
Het projectgebied ligt in een bebouwingslint langs de Bosweg ten westen van ’t Zand en 
bevat geen elementen die de specifieke waarden van genoemde Natura 2000 gebieden 

 
Figuur 2. Foto van de boerderij aan de Bosweg 12 te ’t Zand. 
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versterken en hebben dan ook geen functie voor in de Natura 2000 gebied aangewezen 
habitatsoorten, habitattypen of vogelrichtlijnsoorten.  

 
 
2.3 Houtopstanden  
 
De projectlocatie bestaat uit een bestaand erf, waarmee de aanwezige windsingel deel 
uitmaakt van een erf beplanting. Van een beschermde houtopstand zoals bedoeld binnen 
de Wet Natuurbescherming is dan ook geen sprake.  
 
 
2.4 Methode 
 
Op 23 april 2020 heeft overdag een veldbezoek plaatsgevonden aan de hierboven 
beschreven locatie. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het voorkomen of 
mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten binnen of in de directe 
omgeving van het projectgebied. Verder is op ook basis van literatuurgegevens beoordeeld 
of beschermde soorten (kunnen) voorkomen. 
 
Aan de hand van het verkennend onderzoek is beoordeeld dat de boerderij mogelijkheden 
biedt als verblijfplaats voor vleermuizen, gierzwaluw en huismus.  
In dit kader heeft, conform de kennisdocumenten huismus (Bij12, 2017) en gierzwaluw 
(Bij12, 2017),een gericht veldonderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van deze 
vogelsoorten. Ten behoeve van huismus is op 23 april (tijdens het verkennend 
veldonderzoek) en 15 mei een ochtendronde uitgevoerd. Hierbij is de projectlocatie 
onderzocht op zingende mannetjes of andere nest-indicerende activiteiten. Met betrekking 
tot gierzwaluw is 4 juni, 24  juni en 12 juli een avondronde uitgevoerd. Hierbij is gelet op 
in- en aanvliegende dieren aan dakranden en dakpannen. De veldbezoeken zijn 

  
Figuur 3. Ligging van de projectlocatie t.o.v. NNN (groen) en Weidevogelleefgebied (lichtgroen);  
bron: maps.noord-holland.nl 
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uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden voor het inventariseren van huismussen 
en gierzwaluwen. 
In verband met het mogelijk voorkomen van vleermuizen heeft in de zomer en het najaar 
van 2020 een vleermuisonderzoek plaatsgevonden. Het doel van het vleermuisonderzoek 
is om vast te stellen of de betreffende woning wordt gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats 
door vleermuizen en of de omliggende beplanting en waterelementen een vliegroute 
vormen voor vleermuizen. Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd conform het ‘Protocol 
voor vleermuisinventarisaties’ dat maart 2017 is geactualiseerd en wordt gehanteerd door 
het Netwerk Groene Bureaus (waarbij Bureau Aandacht Natuur is aangesloten). Hiertoe 
zijn drie veldrondes uitgevoerd in de kraamperiode (15 mei tot 15 juli) en twee veldrondes 
in de paarperiode (15 augustus tot 1 oktober) van 2020, zie tabel 1. Aangezien het één 
woning betrof, welke rondom overzichtelijk is, zijn de inventarisatierondes uitgevoerd door 
één persoon met een ruime ervaring op het gebied van vleermuizen. 

 
Voor het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van een batdetector (Pettersson D240X). 
Hiermee kunnen de ultrasone geluiden, die vleermuizen tijdens het vliegen uitzenden, voor 
het menselijk gehoor hoorbaar gemaakt worden. Indien noodzakelijk, is gebruik gemaakt 
van opnameapparatuur. Bij twijfel is het geluid opgenomen en geanalyseerd in het hiervoor 
speciaal ontworpen computerprogramma Batsound.  
 
 

Tabel 1. Weersomstandigheden en data veldonderzoek    
Datum Zonsondergang/ 

zonsopkomst 
Start einde temperatuur wind bijzonderheden 

23-04-‘20 6:25 uur 8:00 uur 9:30 uur 11°C 3 bf geen 

15-05-‘20 5:45 uur 6:30 uur 7:00 uur 6oC 2-3bf Geen 

04-06-‘20 21:54 uur 21:00 uur 24:00 uur 16°C 2-3 bf  helder 

24-06-‘20 22:04 uur 21:00 uur 22:00 uur 21oC 2bf helder 

12-07-‘20 21:56 uur 21:00 uur 23:45 uur 15oC 3-4 bf geen 

15-07-‘20 05:37 uur 3:40 uur 5:40 uur 14oC 1-2 bf 
af en toe 
motregen 

23-08-‘20 20:46 uur 21:30 uur 23:40 uur 17oC 1-2 bf geen 

20-09-‘20 19:42 uur 22:15 uur 24:15 uur 14oC 4 bf geen 
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3. Resultaten  
 
 

Tijdens het veldonderzoek zijn met uitzondering van een aantal vogelsoorten geen 
beschermde soorten aangetroffen. Hieronder worden per soortgroep de bevindingen van 
het onderzoek verder omschreven en aangegeven welke beschermde soorten eventueel 
te verwachten dan wel uit te sluiten zijn binnen de projectlocatie. 
 
 
3.1 Flora 
 
Binnen het projectgebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De 
projectlocatie bestaat uit een vrij soortenarme terreintypen, zoals bebouwing, verharding, 
gazon en een omgewerkte tuin. Muurflora aan de bebouwing op het erf is niet aangetroffen. 
Gezien het beheer en gebruik van het erf, wordt dan ook niet verwacht dat beschermde 
plantensoorten voorkomen.  
Tevens zijn er aan de hand van huidige verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 2020), 
binnen het betreffende uurhok geen waarnemingen bekend van beschermde flora. Gezien 
de situering van het erf in een intensieve landbouwpolder met bloembollenteelt, kan het 
voorkomen van beschermde plantensoorten binnen de projectlocatie worden uitgesloten. 
 
 
3.2 Vogels 
 
Met betrekking tot vogels zijn op het erf de soorten kauw, merel, winterkoning, zwarte 
roodstaart en witte kwikstaart waargenomen. Met uitzondering van het pannendak op de 
boerderij, zijn er geen aanwijzingen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van 
vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats op of rond het erf. 
In de aanwezige bijgebouwen zijn geen potentieel geschikte nestlocaties van roofvogels 
of uilen aangetroffen of sporen die wijzen op hun aanwezigheid (braakballen/uitwerpselen). 
Ook tijdens de avond- en nachtrondes vleermuisrondes zijn geen waarnemingen gedaan 
die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van uilen op het erf.  
Het pannendak is tevens geschikt als broedgebied voor soorten als huismus en 
gierzwaluw. Echter zijn tijdens het onderzoek op 23 april en 15 mei 2020 geen exemplaren 
van huismus aangetroffen op of in de directe omgeving van het erf. Ook tijdens de 

   
Figuur 4. Met de interne inspectie zijn geen sporen of nesten van (kerk)uil of andere jaarrond beschermde 
vogelsoorten  aangetroffen. 
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avondrondes van 4 juni, 24 juni en 12 juli zijn met uitzondering van een enkel hoog 
overvliegende exemplaar, op of in de directe omgeving van het erf geen gierzwaluwen 
waargenomen. Van langs-gierende of aan- dan wel invliegende gierzwaluwen bij het 
pannendak van de boerderij was geen sprake.  
Andere sporen die wijzen op de aanwezigheid van nesten van roofvogels of uilen 
(braakballen /uitwerpselen) zijn op het terrein niet waargenomen. Vaste rust- en 
verblijfplaatsen van gebouw bewonende jaarrond beschermde soorten zijn niet 
aangetroffen en kunnen op basis van het uitgevoerde onderzoek worden uitgesloten van 
de projectlocatie. 
 
 
3.3 Zoogdieren 
 
Op of rond de projectlocatie zijn met uitzondering van uitwerpselen van huismuis en bruine 
rat geen zoogdieren of sporen daarvan waargenomen. Verwacht wordt dat het plangebied 
het leefgebied vormt voor een aantal algemeen voorkomende beschermde zoogdieren 
zoals huisspitsmuis, veldmuis en egel. Binnen de Wet Natuurbescherming geldt voor deze 
soorten een vrijstelling in het kader van de ruimtelijke ordening of bestendig beheer. 
Uiteraard blijft ook voor deze soorten de algemene zorgplicht zoals bedoeld in de Wet 
Natuurbescherming (bijlage 2).  
Daarbij komen de beschermde soorten wezel, hermelijn of bunzing voor in de omgeving 
van ‘t Zand. Van beide soorten zijn echter geen sporen of aanwijzingen gevonden, die 
wijzen op de aanwezigheid van genoemde zwaar beschermde soorten op het erf. Met 
uitzondering van de windsingel ontbreken op het erf en de directe omgeving een opgaande 
beplanting of verruigde terreindelen waar kleine marterachtigen een jachtgebied of 
verblijfplaats kunnen hebben. Aangezien de windsingel wordt gehandhaafd en hierbij 
grotendeels een dichte ondergroei en/of takkenrillen of -hopen ontbreken, wordt niet 
verwacht dat het erf een belangrijk onderdeel uitmaakt van het leefgebied van kleine 
marterachtigen. 
 

Verder kan worden verwacht dat op het erf vleermuizen voorkomen. Gezien de ligging van 
de locatie in het bebouwingslint aan de Bosweg en de aanwezigheid van een windsingel 
langs het erf, is het mogelijk dat het erf van enig belang is als foerageergebied van soorten 
als gewone dwergvleermuizen, laatvlieger of ruige dwergvleermuis. Tevens is de kap van 
de boerderij en de schuur met pannendak een potentieel geschikte verblijfplaats voor 
vleermuizen. De muren van de boerderij en achterliggende schuur zijn daarentegen 
halfsteens, waardoor er van een voor vleermuizen (toegankelijke) spouwmuur geen sprake 
is. Vanwege de aanwezigheid van toegankelijke pannendaken op de stolp en 
achterliggende schuur en de open kap van de boerderij, heeft in de zomer en het najaar 
van 2020 een vleermuisonderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van vaste rust- 
en verblijfplaatsen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de resultaten van het 
vleermuisonderzoek in de kraam- en paarperiode van vleermuizen. Voor een overzicht van 
de waarnemingen per veldronde, zie bijlage 2.  
In de kraamperiode zijn uitsluitend enkele foeragerende en passerende vleermuizen 
waargenomen. In de avond van 4 juni 2020 betreft het uitsluitende gewone 
dwergvleermuizen. De eerste waarneming werd ruim een half uur na zonsondergang  
gedaan en betrof een passerende gewone dwergvleermuis aan de zuidzijde van het erf. 
Later op de avond zijn nog twee dieren enige tijd foerageerde langs de windsingel aan de 
noordwestzijde van het erf waargenomen. Tijdens de avond- en ochtendronde van 12 en 
15 juli 2020 zijn naast enkele passerende en foeragerende gewone dwergvleermuizen 
tevens 3 tot 4 passerende laatvliegers over de noordzijde van het erf waargenomen. 
Tijdens de avondronde van 12 juni vlogen betreffende drie laatvlieger in korte tijd na elkaar  
in zuidwestelijke richting en op 15 juli vlogen vier laatvliegers in tegenovergestelde richting 
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langs het erf. Gezien het tijdstip van de waarnemingen (v.a. 15 minuten na zonsondergang) 
kan er vanuit worden gegaan dat een verblijfplaats van laatvlieger in de omgeving 
aanwezig is. Echter zijn er geen in- of uitvliegende dieren waargenomen aan de boerderij 
of bijbehorende schuur, waarmee een verblijfplaats op het erf kan worden uitgesloten.  
Tijdens de paarperiode (15 augustus- 1oktober) zijn er eveneens voornamelijk passerende 
en foeragerende dieren waargenomen op het erf. Tijdens de vleermuisronde op 23 
augustus zijn naast een passerende dwergvleermuis, twee laatvliegers passerend richting 
het zuidwesten waargenomen en één weer terug richting het noordoosten. Verder was in 
de singel aan de noordzijde van het een foeragerende gewone dwergvleermuis en is korte 
tijd een ruige dwergvleermuis foeragerend aan de zuidwestzijde van het erf aanwezig en 
liet éénmaal (in vlucht) een korte werfroep horen. Gezien de korte duur dat het dier op het 
erf is waargenomen en de éénmalige werfroep in vlucht, was van een paarverblijfplaats 
van ruige dwergvleermuis geen sprake. Tijdens de nachtronde op 20 september is geen 
ruige dwergvleermuis meer waargenomen, en betroffen de waarnemingen slechts twee 
passerende laatvliegers en een foeragerende gewone dwergvleermuis aan de westzijde 
van het erf. Ook van gewone dwergvleermuis is tweemaal kort een werfroep gehoord 
tijdens het foerageren, maar vertoonde verder geen binding met de bebouwing op het erf. 
Gezien de korte duur van de gewone dwergvleermuismuis op het erf, kan ook een 
eventuele paarverblijfplaats van deze soort worden uitgesloten van de projectlocatie.  
Met de voorgenomen sloop van de boerderij en de bijbehorende opstallen worden er dan 
ook geen vaste rust- en verblijfplaatsen van  vleermuizen verstoord of verwijderd.  
  
Andere beschermde zoogdieren worden gezien de huidige verspreidingsgegevens en 
habitatvoorkeur niet verwacht binnen of in de directe omgeving van het plangebied. 
 
  
3.4 Amfibieën 
 
Met betrekking tot amfibieën is het mogelijk dat een aantal algemeen voorkomende 
beschermde amfibieën voorkomen, zoals gewone pad of bruine kikker voorkomen op of in 
de omgeving van het erf. Het betreft hierbij uitsluitend landhabitat, aangezien water-
elementen ontbreken. Binnen de Wet Natuurbescherming geldt voor deze soorten een 
vrijstelling in het kader van de ruimtelijke ordening of bestendig beheer. Uiteraard blijft ook 
voor deze soorten de algemene zorgplicht zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming.  
Naast de aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibieën, is tevens het voorkomen 
van de strikt beschermde soort rugstreeppad (tabel 3) bekend uit de omgeving van de 
projectlocatie (Creemers & van Delft, 2009 en telmee.nl). Geschikt leefgebied voor 
rugstreeppad ontbreekt binnen en in de omgeving van de projectlocatie. Het voorkomen 
van  rugstreeppad kan op basis van de aanwezige terreintypen dan ook worden uitgesloten 
op of rond het erf 
 
Andere in de Wet Natuurbescherming aangewezen beschermde amfibieën komen aan de 
hand van de huidige verspreidingsgegevens (Creemers & van Delft, 2009) niet voor in dit 
deel van Noord-Holland.  
 
 
3.5 Overige beschermde soorten 
 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd zijn niet aangetroffen op de 
projectlocatie tijdens eerdere onderzoeken. Overige beschermde soorten (vissen, 
reptielen, dagvlinders, libellen, kevers en andere ongewervelde) worden op grond van de 
huidige verspreidingsgegevens en habitatvoorkeuren niet verwacht binnen of in de 
omgeving van het projectgebied. 
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4. Conclusies en advies  
 
 
Hieronder worden de conclusies ten aanzien van de Wet Natuurbescherming verder 
beschreven. Per onderdeel van de Wet Natuurbescherming wordt hieronder besproken of 
en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 
 
 
4.1 Gebiedsbescherming  
 
Gezien de ligging van het projectgebied in de Zijpepolder, een open landbouwgebied voor 
de bloembollenteelt, en de afstand van tenminste 2 kilometer, wordt niet verwacht dat er 
een direct negatief effecten optreden op de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden Duinen 
Den Helder – Callantsoog en het Zwanenwater & Pettemerduinen. Echter kan in verband 
met de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypen binnen dit Natura 2000 gebied 
een extern effect van de plannen worden ondervonden door de uitstoot van stikstof in door 
toedoen van verkeersbewegingen en de beoogde sloop- en bouwwerkzaamheden. Het is 
dan ook noodzakelijk om middels een stikstofberekening in Aerius na te gaan of de 
beoogde plannen van invloed zijn op stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000 
gebieden.  
  
Tevens  is de projectlocatie niet aangewezen als (onderdeel van) NNN, een natuur-
verbinding of weidevogelleefgebied. Een nadere of uitgebreide toetsing ten aanzien van 
de gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming is met uitzondering 
van de stikstofberekening niet aan de orde. 
 
 
4.2 Soortbescherming 
 
Flora 
Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen 
binnen het plangebied aan de Bosweg 12 te ‘t Zand. Aan de hand van huidige 
verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 2017) en groeiplaatsomstandigheden van 
beschermde plantensoorten, is het voorkomen van, binnen de Wet Natuurbescherming, 
beschermde plantensoorten binnen de projectlocatie niet te verwachten. 
Gezien de aanwezige terreintypen binnen de projectlocatie is een nader onderzoek naar 
beschermde plantensoorten of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet 
Natuurbescherming niet aan de orde.  
 
Vogels 
Op en rond het erf zijn uitsluitend een aantal (vrij) algemene broedvogelsoorten 
aangetroffen. Voor alle beschermde inheemse (ook de algemeen voorkomende) 
vogelsoorten geldt vanuit de Wet Natuurbescherming een verbod op handelingen die 
nesten of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat storende 
werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen2 uitgevoerd mogen worden.  
Handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels (categorie 1 t/m 
4) verstoren zijn eveneens niet toegestaan. Nestlocaties van boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar ransuil, roek, 
slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw worden gezien als een jaarrond 

 
2 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode 
gehanteerd. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Doorgaans gaat het 
hierbij om de periode van 15 maart t/m 15 juli.  
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beschermde vaste rust- en verblijfplaats. Voor de verstoring van deze verblijfplaatsen en 
belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten het broedseizoen een ontheffing 
noodzakelijk. Ondanks gericht onderzoek zijn er op en rond de stolpboerderij geen 
broedgevallen van huismus en gierzwaluw vastgesteld. Ook zijn er tijdens het onderzoek 
geen waarnemingen gedaan van uilen of roofvogels op het erf. Braakballen of andere 
uitwerpselen/sporen zijn eveneens niet aangetroffen op het erf of in de gebouwen. Aan de 
hand van het nader onderzoek kunnen vogelsoorten met een jaarrond vaste rust- en 
verblijfplaats worden uitgesloten van het erf. Een ontheffingsaanvraag in het kader van de 
Wet Natuurbescherming en/of aanvullende maatregelen ten aanzien van jaarrond 
beschermde vogelsoorten is dan ook niet noodzakelijk.  
 
Zoogdieren 
Met uitzondering van vleermuizen wordt niet verwacht dat andere (zwaar) beschermde 
zoogdieren voorkomen binnen het plangebied. Met betrekking tot (kleine) marterachtigen 
zijn er geen sporen aangetroffen in de opstallen en ontbreekt er op het erf, met uitzondering 
van de te handhaven windsingel, geschikt leefgebied. Verder worden hoofdzakelijk 
algemeen voorkomende beschermde soorten verwacht, waarvoor een vrijstelling geldt met 
betrekking tot een ruimtelijke ingreep of bestendig beheer. Aan de hand van de (huidige) 
literatuurgegevens en habitatvoorkeuren, kan het voorkomen van andere beschermde 
(grondgebonden) zoogdiersoorten binnen de projectlocatie worden uitgesloten.  
 
Aan de hand van het vleermuisonderzoek is vastgesteld dat de aanwezige bebouwing 
geen verblijfplaats vormt voor vleermuizen. Met het onderzoek zijn binnen het plangebied 
voornamelijk enkele foeragerende dan wel passerende vleermuizen waargenomen. Van 
grote aantallen of een eventuele vlieg- of migratieroute langs het betreffende erf is geen 
sprake.  
Gezien het waargenomen gedrag van vleermuizen op de locatie kan worden uitgesloten 
dat vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn in de boerderij aan de Korte Bosweg 12 te ’t 
Zand. Met uitzondering van een enkele korte werfroep van ruige dwergvleermuis op 23 
augustus en gewone dwergvleermuis op 20 september, zijn er geen waarnemingen 
gedaan die wijzen op een vast rust- en verblijfplaats van vleermuizen. De betreffende 
werfroepjes waren echter kortstondig en in vlucht. Geen van beide dieren vertoonden een 
binding met de boerderij of opstallen en zijn uitsluitend voor korte duur (foeragerend) 
waargenomen op het erf. Van een paar- of zomerverblijfplaats op het erf is dan ook geen 
sprake, waarmee tevens niet wordt verwacht dat er solitaire dieren onder het pannendak 
van de stolp overwinteren. Voor de herinrichting van het plangebied en de sloop van 
aanwezige boerderij en bijbehorende opstallen, is een ontheffingsaanvraag in het kader 
van de Wet Natuurbescherming voor het verstoren of verwijderen van belangrijk leefgebied 
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet noodzakelijk.  
 
Amfibieën 
Met betrekking tot de herinrichting kunnen een aantal algemeen voorkomende amfibieën 
worden verwacht. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij een ruimtelijke ingreep of 
bestendig beheer. Wel is te allen tijde de zorgplicht zoals bedoelt in Wet 
Natuurbescherming van toepassing.  
Verder is aan de hand van recente verspreidingsgegevens bekend dat de beschermde 
rugstreeppad voorkomt in de omgeving van de projectlocatie. Echter ontbreekt in de 
huidige situatie geschikt leefgebied voor de soort. In het kader van de voorgenomen 
plannen is een nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag met betrekking tot 
rugstreeppad dan ook niet noodzakelijk. Echter is het mogelijk dat tijdens de verdere 
ontwikkeling van het terrein geschikt leefgebied ontstaat voor rugstreeppad. De 
rugstreeppad is een zogeheten pionierssoort en is als zodanig in staat om in korte tijd 
nieuw ontstaan geschikt leefgebied te koloniseren. Geschikt leefgebied bestaat uit 
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zanderige, onbegroeide terreindelen met ondiepe, tijdelijke wateren (plassen en sporen). 
Een terrein in ontwikkeling kan aan deze voorwaarden voldoen. Indien genoemde soort 
wordt aangetroffen, dienen aanvullende maatregelen te worden genomen en kan het als-
nog nodig zijn een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen. 
 
Overige beschermde soorten 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd worden niet verwacht binnen de 
projectlocatie. Nader onderzoek naar het voorkomen van andere beschermde soorten is 
dan ook niet noodzakelijk. Echter kunnen veranderingen in de situatie binnen het 
plangebied of in de planvorming altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging 
van deze conclusies. Mogelijk kunnen gedurende het planproces of de werkzaamheden 
zich nieuwe soorten gaan vestigen. Bij constatering van een beschermde soort tijdens de 
voorgenomen activiteiten blijft het alsnog noodzaak om maatregelen te nemen of 
ontheffing aan te vragen voor deze soort(en).  
 
 
4.3 Houtopstanden 
 
Houtopstanden, die vallen onder het beschermingsregime van de Wet Natuurbescher-
ming, zijn niet aanwezig binnen de projectlocatie. Een nadere toetsing, uitwerking of 
kapmelding ten aanzien van houtopstanden is dan ook niet aan de orde. 
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Bijlage 1.  Wet Natuurbescherming 
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Inleiding Wet Natuurbescherming 
 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden en vervangt de 
Natuurbeschermingswet 1998 (1 oktober 2005), de Flora- en faunawet (1 april 2002) en de Boswet (20 
juli 1961). De Wet Natuurbescherming heeft tot doel om (1) de biodiversiteit in Nederland te 
beschermen, (2) het decentraliseren van verantwoordelijkheden en (3) het vereenvoudigen van de wet- 
en regelgeving. De voorgaande natuurwetgeving kende verschillende bevoegde gezagen en 
rechtsdocumenten (vergunning, ontheffing en melding). De verantwoording van de Wet 
Natuurbescherming komt vrijwel geheel bij de Provincies te liggen en voorziet in één rechtsdocument, 
waarmee zowel een vergunning als ontheffing wordt verleend. Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee 
grote internationale belangen of provincie overschrijdende zaken zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd 
gezag.  
In deze wet, gepubliceerd op 19 januari 2016 in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Nr. 
34, jaargang 2016, is het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de 
bestanddelen daarvan en de instandhouding van de natuurlijke habitats (richtlijn 92/43/EEG, 21 mei 
1992) en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L206), het behoud van de vogelstand (richtlijn 
2009/147/EG, 30 november 2009; PbEU 2010, L20) en diverse verdragen inzake de biologische 
diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving 
geregeld.  
 
 

Gebiedsbescherming  
 
Met de gebiedsbescherming (voorheen de Natuurbeschermingswet 1998) zijn de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide 
richtlijnen zijn hiermee opgenomen in de Natura 2000-gebieden. In Nederland zijn 164 Natura 2000-
gebieden vastgesteld. Per Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van 
habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en/of vogelrichtlijnsoorten apart aangewezen. Iedereen die 
vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is verplicht deze handelingen achterwege te laten 
of te beperken dan wel te verzachten (middels mitigerende maatregelen). Het bevoegd gezag kan 
beperkende maatregelen opleggen om schadelijke activiteiten te verzachten of te voorkomen. Voor 
onvermijdelijke schade is men verplicht een vergunning aan te vragen. 
Andere te beschermen gebieden bestaan uit gebieden aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), natuurverbinding (evz) of provinciaal landschap. Deze beschermde waarden van de NNN  of 
een natuurverbinding zijn niet toegespitst tot bepaalde soorten of habitats, zoals bij de Natura 2000-
gebieden), maar gaat het hoofdzakelijk om de ‘wezenlijke’ of ‘landschappelijke’ waarden van een gebied 
of natuurverbinding.  
 

• Natura 2000-beheerplannen 
 

Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na 
vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden. 
 

• Cumulatieve effecten  
 

Door een combinatie van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden, de zogeheten 
cumulatieve effecten. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover 
een definitief besluit is genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
 

• Beschermd Natuurmonument 
 

Tevens waren, voordat Natura 2000 gebieden bestonden, zogeheten Beschermde Natuurmonumenten 
aangewezen. Voor deze gebieden bestaan vaak minder concrete natuurdoelen en was gericht op de 
instandhouding van de wezenlijke waarden, zoals natuurschoon en natuurwetenschappelijke waarden. 
In de Wet Natuurbescherming komen de aanwijzingen van Beschermd Natuurmonument te vervallen. 
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Soortbescherming 
 
De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming kent drie beschermingsregimes, namelijk voor 
soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn (inclusief het verdrag van de Bern en Bonn) en een apart 
beschermingsregime voor ‘andere soorten’ die vanuit nationaal oogpunt beschermd zijn. Elk van deze 
van de regimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de 
verboden. Hiermee zijn binnen de Wet Natuurbescherming ruim 700 vogelsoorten en 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd.   
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan soorten en/of hun (functionele) leefomgeving mag 
worden toegebracht, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal hierbij staat 
de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van 
de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het 
ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren en planten van 
onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het gevolg is 
onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn/haar handelen of 
nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
In de Wet Natuurbescherming worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  

 80 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 alle van nature in Nederland in het wild levende vogels 
 alle vleermuizen (22) die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 39 terrestrische zoogdieren en 7 marine zoogdieren 
 alle amfibieën (16) en reptielen (7) die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 een beperkt aantal soorten vissen (8), en schaal- en schelpdieren (3)  
 bepaalde soorten insecten zoals vlinders (27), libellen (16) en kevers(6) 

 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten 
op die instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een 
lijst opgesomd worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming 
toch enigszins concreet te maken, zijn per beschermingsregime een aantal verbodsbepalingen van 
kracht. 
 

• Beschermingsregime Vogels 
 
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn. Het gaat  om ca. 700 soorten die van nature op het 
grondgebied van de Europese Unie voorkomen.  In de praktijk betreft het alle soorten die in Nederland 
als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, in totaal ca. 290 soorten. 
Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet Natuurbescherming van 
toepassing en betreft de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen. 
 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen 
 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben 
 Het is verboden vogels opzettelijk te (ver)storen tenzij de verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort1   
 

 
1
 Afhankelijk van de betekenis van de lokale vogelpopulatie kan sprake zijn van een effect op de landelijke staat 

van instandhouding. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met cumulatieve effecten op de landelijke staat 
van de soort. Het beschadigen van nesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren van vogels 
niet, tenzij er sprake is van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
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Voor de verstoring van broedende vogels en vogelnesten wordt geen ontheffing of vrijstelling verleend 
voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en niet voor dwingende redenen van openbaar belang. Voor 
vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 
Dat zijn:  

 in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;  
 ter bescherming van flora of fauna;  
 voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt,  
 om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde  
omstandigheden toe te staan; 

 
Van een (beperkt) aantal vogels is de nestplaats jaarrond beschermd. De jaarrond beschermde 
nestlocaties zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen. Voor de overige vogelsoorten geldt dat (opzettelijke) verstoring van broedende 
dieren is verboden. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden 
verstoord, mits dit geen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort. Daarbij geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en 
medio juli. 
 

• Beschermingsregime Habitatrichtlijnsoorten 
 

Deze soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag 
van Bonn. De Europees beschermde soorten, niet vogels zijnde, bestaan uit soorten van de 
Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, inclusief het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn 
bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten is 
het beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet Natuurbescherming (artikel 3.5, lid 1 (fauna) en 
lid 5 (flora)) van toepassing en betreft de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk2 te doden of te 
vangen. 

 Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen. 

 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
 Het is verboden dieren opzettelijk te verontrusten. 
 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn (bijlage IV), het Verdrag van Bern (Bijlage I en II) of 
het Verdrag van Bonn (Bijlage I) kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen:  

 in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de  natuurlijke habitats;  

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

 in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot  openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of  economische 
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;  

 
2 In de Wet Natuurbescherming is bij meerdere verbodsbepalingen het “opzetvereiste” toegevoegd, in lijn met de 
artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Niet-opzettelijke handelingen waarbij de verbodsbepalingen 
overtreden worden, zijn niet verboden. Daarbij is echter van belang dat het Europees Hof van Justitie in zijn 
jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake 
als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen 
schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant…”. 
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 voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de 
daartoe benodigde  kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of  

 om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze 
en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 
van bepaalde dieren van de  aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben,  
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of  vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde planten van  de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

 

• Beschermingsregime “andere” beschermde soorten 
 

Dit betreffen “andere” soorten welke bescherming vanuit nationaal oogpunt behoeven. De andere, 
‘nationale’ soorten staan vermeld in een bijlage van de wet die hoort bij artikel 3.10. Op deze bijlage 
staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers 
en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst waarvoor het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van 
de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Het beschermingsregime voor deze 'nationaal' 
beschermde soorten is geïnspireerd op de Habitatrichtlijn, maar zijn in sommige opzichten minder streng 
en gelden de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen. 
 Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen. 
 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van toepassing op de bosmuis, 
huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven 
of roerende zaken bevinden. 
Voor de ‘andere’ (nationaal) beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond 
van de volgende belangen:  

 de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven beschreven;  
 in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling  van gebieden, daaronder begrepen 

het daarop volgende  gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  
 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
 ter beperking van de omvang van de populatie van dieren,  in verband met door deze dieren 

ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met 
de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

 ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
 in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de  landbouw of bosbouw;  
 in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan  vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;  

 in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied,  

 in het algemeen belang van de betreffende soort. 
 

• Mitigatie en compensatie 
 

Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag kunnen worden voorkomen door voorafgaand 
aan het project mitigerende (=verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Indien dergelijke 
maatregelen kunnen worden getroffen waardoor negatieve effecten kunnen worden voorkomen, vindt 
geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Voorbeelden van mitigerende maatregelen die een 
overtreding kunnen voorkomen zijn:  

 het aanpassen van de werkvolgorde of uitvoeringsperiode 
 het gebruik maken van andere werkapparatuur 
 of de werkzaamheden faseren in ruimte en tijd 
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Voor een aantal soorten (23) kan met betrekking tot mitigerende maatregelen ten aanzien van 
(verstorende) werkzaamheden of activiteiten, worden gehandeld conform een soortenstandaard. In de 
soortenstandaard staan naast ecologische informatie van de betreffende soort ook de mogelijke 
maatregelen om effecten te voorkomen, te verminderen en/of te herstellen. 
  
Als ondanks het treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat de 
verbodsbepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffing kan mogelijk 
verleend worden, als door de maatregelen geen verslechtering van de staat van instandhouding van 
vogelsoort(en) optreedt en/of geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de overige 
Europees en nationaal beschermde soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding te laten voortbestaan.  
Maatregelen die de effecten op de plek van handeling herstellen, zijn mitigerend van aard; maatregelen 
die de effecten voor de populatie opheffen door herstel of verbetering op een andere plek zijn 
compenserend van aard. In de soortenbescherming wordt, in tegenstelling tot de gebiedenbescherming, 
geen scherp onderscheid gemaakt tussen mitigerende en compenserende maatregelen. Belangrijk is 
dat de staat van instandhouding gegarandeerd wordt.  
 

• Vrijstelling 
 
Onder de Wet Natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een  uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk, zoals provinciale verordeningen en gedragscodes.  
In de Wet Natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling 
geïntroduceerd, zoals door middel van een ‘programmatische aanpak’. Een programmatische aanpak 
kan meerwaarde bieden, bijvoorbeeld bij de vormgeving van een actieve leefgebiedenbenadering op 
regionaal niveau voor soorten waarvoor dat in het licht van de internationale verplichtingen nodig is. Dit 
moet leiden tot een meer doelmatige aanpak en tegelijkertijd ruimte genereren voor economische en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Via de programmatische aanpak moet dan zekerheid worden geboden dat 
het streven naar een gezonde populatie van de betreffende soort niet in het gedrang komt. De 
programmatische aanpak dient getoetst te zijn aan de criteria voor vrijstelling die voor de betreffende 
soort(en) is vastgesteld. Indien dat het geval is, kan sprake zijn van een vrijstelling. Overigens is ook 
een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk (artikel 3.11).  
 
Ten aanzien van de ruimtelijke ordening en bestendig beheer is per provincie voor een aantal soorten 
een aparte vrijstellingslijst opgesteld. Het betreft veelal algemeen voorkomende soorten uit het 
beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten. 
 

 
Bescherming Houtopstanden 
 
Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom in een houtopstand groter dan 10 are of een 
bomenrij van meer dan 20 bomen, dient dit tevoren te worden gemeld/aangevraagd en is de 
initiatiefnemer verplicht om hetzelfde areaal te herplanten3. De aanvraag dient als onderdeel van de 
omgevingsvergunning bij de betreffende gemeente te worden ingediend. Tevens is mogelijk om de 
aanvraag seperaat bij de provincie in te dienen. De provincie bepaalt welke gegevens bij een 
aanvraag/melding moeten worden aangeleverd.  
 
 

  

 
3 De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-

doel.  
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Ontheffing, vrijstelling en/of vergunning 
 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten of gebieden, is een 
vergunning, ontheffing of vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen. Voor 
handelingen of activiteiten is een ontheffing van de verbodsbepalingen nodig indien: 

 Er geen maatregelen mogelijk zijn om het overtreden van de verbodsbepalingen te 
voorkomen; 

 Er geen vrijstelling geldt op grond van een provinciale verordening, gedragscode, 
beheerplan Natura 2000, programmatische aanpak of een ministeriële regeling. 

 
Voor locatie gebonden ingrepen die in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) staan 
vermeld kan de ontheffingsaanvraag worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning.  Voor initiatieven 
die niet vallen binnen de activiteiten van een omgevingsvergunning (zoals activiteiten uit de Waterwet, 
mijnbouwwet etc.) geldt dat een aparte ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 
aangevraagd moet worden (naast een mogelijke watervergunning, ontgrondingsvergunning etc.). Als 
sprake is van een handeling met gevolgen voor beschermde soorten of gebieden waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is, is het tevens mogelijk dat de initiatiefnemer eerst apart een ontheffing 
en/of vergunning onder de Wet Natuurbescherming aanvraagt en daarna de omgevingsvergunning. 
 
De gemeente is het bevoegd gezag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij de 
omgevingsvergunning vindt de natuurtoestemming plaats in de vorm van ‘Verklaringen van geen 
bedenking’ (Vvgb). De ‘Verklaring van geen bedenkingen’ wordt onder de Wet Natuurbescherming 
afgegeven door de provincie (of in bijzondere gevallen door het Rijk) aan de gemeente. Als er geen 
Vvgb kan worden afgegeven door de provincie, kan de omgevingsvergunning niet verleend worden door 
de gemeente.  
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de aanvrager/initiatiefnemer. 
Gemeenten zijn als bevoegd gezag omgevingsvergunning er mede verantwoordelijk voor om te 
beoordelen of een aanvraag omgevingsvergunning compleet is.  
 
Indien (vooraf) een aparte ontheffing soortenbescherming of vergunning gebiedsbescherming in het 
kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd wordt / moet worden, is de desbetreffende provincie 
het bevoegd gezag. De provincie zal vervolgens de aangeleverde gegevens toetsen en bepalen of een 
vergunning, ontheffing dan wel vrijstelling kan worden afgegeven en onder welke voorwaarden.  
 
Een ontheffing (of een vrijstelling) wordt uitsluitend verleend, als voldaan is aan elk van de volgende 
drie cumulatieve voorwaarden:  

 Geen andere bevredigende oplossing voor handen is;  
 Sprake is van een in de wet genoemd belang (zie soortbescherming);  
 Geen sprake is van verslechtering/afbreuk aan de staat van instandhouding van de soort. 

Om te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan zal de provincie een toetsing van de 
belangen en de alternatieven uitvoeren en een ecologische toetsing doen. De termijn voor het 
behandelen van een aanvraag bedraagt 13 weken met de mogelijkheid om dit eenmalig te verlengen 
met 7 weken. 
 
Indien door een handeling of activiteit verbodsbepalingen overtreden worden, moet door de 
initiatiefnemer worden aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing(en) is, waardoor de 
verbodsbepalingen niet overtreden zullen worden. Bij andere oplossingen kan gedacht worden aan 
alternatieve locaties, een ander ontwerp of inrichting van het plan, of een andere uitvoering van de 
handelingen. 
 
Bij de beoordeling of afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding mogen mitigerende en 
compenserende maatregelen betrokken worden. Uiteindelijk mag het verlenen van de ontheffing geen 
negatief effect hebben op het voorkomen van de soort. Het ecologische toetsingscriterium verschilt per 
beschermingsregime. Wettelijk verschilt het toetsingscriterium voor vogels van dat voor overige 
Europees en nationaal beschermde soorten. Europese jurisprudentie maakt echter duidelijk dat bij 
afwijkingen onder de Vogelrichtlijn ook gekeken moet worden naar de staat van instandhouding van de 
populatie vogels. 
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De staat van instandhouding van lokale populaties is meestal niet bekend. De status van de lokale 
populatie kan afwijken van de landelijke staat van instandhouding of landelijke trend. Hoe minder gunstig 
de trend en/of staat van instandhouding, des te strenger moet de beoordeling zijn of er toestemming 
voor de ontheffing kan worden verleend. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met 
cumulatieve effecten, dus ook met reeds verleende ontheffingen voor dezelfde populaties van de soort. 
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Bijlage 2.  Vleermuiswaarnemingen per velderonde 
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Voorwoord 
 
Vlam Bodem Advies B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieutechnisch bodemonderzoek en is gevestigd 
in Petten. Tevens zijn wij actief op het gebied van saneringen. 
 
Voor elke situatie is een praktische oplossing de doelstelling van Vlam Bodem Advies BV. 
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1. Inleiding en doel 

 
In opdracht van AMD Adviesbureau heeft Vlam Bodem Advies BV aan de Bosweg 12 te ‘t Zand een  

verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. Het onderzoek is aangevuld met een asbest in 

grond en asbest in puin onderzoek conform respectievelijk NEN 5707 en 5897. 

Het onderzoek vindt plaats in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning en het wijzigen van de 

bestemming. 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 

alsmede vast te stellen of de bodem en/of het puin asbest bevat. 

 

Tussen Vlam Bodem Advies BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 

en de integriteit van Vlam Bodem Advies BV zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen 

belemmeren. 

Vlam Bodem Advies BV is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen 

zusterbedrijf of het moederbedrijf. 

 

De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het uitgevoerde vooronderzoek 

beschreven en de onderzoekshypothese vastgesteld. Het uitgevoerde veldwerk wordt behandeld in 

hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten beschreven. De conclusies en aanbevelingen 

worden weergegeven in hoofdstuk vijf. 
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2. Vooronderzoek 

 

2.1 Ligging onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Bossweg 12 te ‘t Zand en is kadastraal bekend onder de gemeente 
Zijpe, sectie H, nummer 1859. 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 111.785 en Y = 538.436. 
De topografische ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1. 
Het oppervlak van het perceel en onderzoekslocatie is circa 5.190 m².  
 
2.2 Gebruik onderzoekslocatie 

Historisch gebruik 
Uit oud kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie sinds de negentiende eeuw een agrarisch gebruik 
heeft gekend. De huidige woning en achterliggende stal  is in 1880 gerealiseerd. De locatie is gebruikt door 
een veehouderij. In de jaren tachtig is er nog een gastenverblijf gerealiseerd op het perceel. 

 

           
Figuur 1 Luchtfoto 1944 (Bron: Universiteit Wageningen)    Figuur 2 Kaart 1995 (Bron: Kadaster-topotijdreis) 
 
Huidig gebruik 
De locatie is sinds circa twintig jaar niet meer bewoond of anderszins in gebruik. 
  
Toekomstig gebruik 
Dit bodemonderzoek maakt onderdeel uit van een omgevingsvergunning voor de wijziging van de 
bestemming en de nieuwbouw van een woning na de sloop van de huidige panden. 
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 

Bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens bekend van eerder uitgevoerde 
bodemonderzoek en/of de aanwezigheid van (ondergrondse) brandstoftanks. 

In 1995 is er aan de Bosweg 12b door de firma BMA Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(kenmerk: T95060, d.d. 21 december 1995). In de bovengrond was sprake van een lichte verhoging met 
minerale olie. De ondergrond was voor wat betreft de geanalyseerde parameters schoon. De 
concentraties van chroom en fenolen waren licht verhoogd in het grondwater. 
De verdachte locaties (brandstoftank en bestrijdingsmiddelenopslag) zijn bij het onderzoek niet 
onderzocht. 
Aan de Bosweg 10 ten Noordoosten van de onderzoekslocatie is in 1998 eveneens een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 2144-M111, d.d. 6 mai 1998). 
De bovengrond bleek licht verontreinigd met kwik en PAK. De ondergrond was voor wat betreft de 
geanalyseerde parameters analytisch schoon. Het grondwater bleek een licht verhoogde concentratie 
chroom te bevatten. 

Volgens de interactieve bodemkwaliteitskaart van de omgevingsdienst Noord-Holland Noord is de 
verwachte ontgravingsklasse van zowel de boven- als ondergrond is landbouw / natuur 
(achtergrondwaarden). 

2.4 Onderzoekshypothese / -strategie 

Naar aanleiding van het locatiebezoek is er voor gekozen om uit te gaan van een verdachte locatie met 
een diffuse bodembelasting met een heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE) 

Oppervlakte 
Locatie 

A 

ha 

Aantal boringen Aantal te analyseren 
mengmonsters 

Boring tot 
0,5 m in de 

verdachte laag 

Boring tot de 
onderzijde 

van de 
verdachte 

laag met een 
maximum 

van 2m 

Boring met 
peilbuis 

Grond 
(verdachte 

laag) 

Grondwater 

0,50 < A < 0,70 15 3 1 3 1 

Tabel 1 – “Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters” 

De locatie zal gelijktijdig worden onderzocht op asbest in grond conform NEN 5707. Uitgangspunt is 
hierbij eveneens een verdachte locatie met heterogene verdeling waardoor er ter plaatse van de boringen 
eveneens inspectiegaten van minimaal 0,3 x 0,3 meter zullen worden gemaakt. De boringen tot de 
onderzijde van de verdachte laag zullen worden geplaatst middels een edelmanboor met een middellijn 
van 120 mm. In totaal zullen er op locatie drie mengmonsters worden gemaakt van de fractie kleiner dan 
20 mm. Indien in het op maaiveld en/of  in het opgeboorde materiaal  asbestverdacht materiaal wordt 
waargenomen zal hiervan een apart verzamelmonster worden genomen. 
Er zijn twee asbestverdachte daken zonder goten aangetroffen. Per druppelzone zullen twee 
inspectiegaten van 0,2 x 1,5 meter  tot 0,1 m-mv worden gemaakt. Per druppelzone zal een mengmonster 
worden samengesteld. 
Onder de duurzame verharding is sprake van puin.  Conform NEN 5897 zal worden uitgegaan van een  
kleinschalige afgedekte fundering (erf-pad). Op basis van het oppervlak (circa 400 m²) zullen minimaal vier 
(inspectie)gaten door de verharding of aan de rand van de verharding worden gemaakt. Er zal één 
mengmonster worden samengesteld voor de analyse op asbest in puin. 
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3. Beschrijving veldwerk

3.1 Uitvoering 

Op 8 april 2020 hebben de heren R. Pronk (geregistreerd veldwerker) en J. Schilder (veldwerker in 
opleiding) van Vlam Bodem Advies BV een locatiebezoek uitgevoerd. Tijdens het locatiebezoek is de 
peilbuis geplaatst en zijn er twee kernboringen van 120 mm door de duurzame verharding geplaatst. 
Onderde verharding is puin aangetroffen. Steekproefsgewijs zijn er enkele boringen geplaatst waarbij er is 
vastgesteld dat er plaatselijk ook sprake is van puin in de grond. Een afdakje en een gastenverblijf hebben 
geen goot (meer). Op het erf is asbestverdacht materiaal verzameld op een pallet. Het maaiveld is vrij van 
asbestverdacht materiaal. 
Na het vaststellen van de onderzoeksstrategie is het overige veldwerk op 16 april 2020 uitgevoerd door 
de heren R. Pronk en J. Schilder. 
Ten onrechte wordt er op het certificaat van de grond vermeld dat de conserveringstermijn is verlopen. 
Dit komt omdat de datum van het locatiebezoek is aangehouden. De monsters zijn echter allemaal op 16 
april 2020 genomen waardoor de conserveringstermijn niet wordt overschreden. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018. 

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

3.2 Waarnemingen bij uitvoering 

3.2.1 Bodemopbouw 
Voor de boringen/inspectiegaten is gebruik gemaakt van een edelmanboor en een schep.  
Over het algemeen bestaat de bovengrond uit matig fijn, zwak siltig, zwak tot matig humeus zand. 
In de ondergrond is matig fijn en matig grof zand aangetroffen waarbij plaatselijk ook sprake is van klei. 
De volledige boorbeschrijvingen worden weergegeven in bijlage 5. 

3.2.2  Grondwater 
De boring voor de peilbuis is anderhalve meter dieper doorgezet ten opzichte van de ingeschatte 
grondwaterstand. Er is gebruik gemaakt van een meterfilter met filterkous welke is omstort door filtergrind 

met hierboven een bentonietlaag. 

Peilbuis Filterstelling 
in cm-mv 

Grondwaterstand 
in cm-mv 

pH EC 
in uS/cm 

Troebelheid 
In FTU 

Meetdatum 

1 150-250 78 6,9 850 6,4 16-04-2020 
Tabel 2 Peilbuizen en grondwatergegevens 

De pH en EC (elektrische geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten en zijn als normaal te beschouwen in 
deze omgeving.  De troebelheid komt overeen met helder. 

3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond en onder de erfverharding is puin aangetroffen. De ondergrond is over het algemeen 
zintuiglijk schoon. Meerdere boringen zijn een halve meter dieper doorgezet tot in zintuiglijk schone bodem. 
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3.2.4 Asbest 
Na een uitgebreide maaiveldinspectie zijn er in totaal zestien inspectiegaten gemaakt van minimaal 0,3 x 0,3 
meter. Plaatselijk is gebruikt gemaakt van een minikraan voor het maken van inspectiegaten. 
In de uitkomende grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
In totaal zijn er drie mengmonsters samengesteld voor de analyse op asbest in grond. 

Druppelzones 
Ter plaatst van de druppelszones zijn per druppelzone twee inspectiegaten gemaakt van circa 1,5 x 0,2 meter 
tot 0,1 m-mv. In het uitkomende materiaal is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Per druppelzone 
is een mengmonster samengesteld voor analyse op asbest in grond. 

Erfverharding 
Door de erfverharding zijn twee kernboringen geplaatst met een diameter van 120 mm. Langs de randen van 
de verharding zijn eveneens vijf inspectiegaten gemaakt van minimaal 0,3 x 0,3 meter. Van het puin onder de 
verharding is een mengmonster gemaakt (fractie kleiner dan 20 mm). 

In de onderstaande tabel worden de resultaten van de asbestanalyses weergegeven. 

Monster Bestaande uit materiaal van: Analyseresultaat: 
MM1 ASB GT12, GT17, G18 en GT19 9,8 mg/kg d.s. 

MM2 ASB GT04, GT21, GT23, GT24 en GT25 1,6 mg/kg d.s. 

MM3 ASB GT07, GT08, GT11, GT15 en GT26 < 0,5 mg/kg d.s. 

MM ASB DR1 GT17 en GT18 5,7 mg/kg d.s. 

MM ASB DR2 GT09 en GT10 330 mg/kg d.s. 

MM ASB puin GT02, GT03, GT13, GT14 en GT15 59 mg/kg d.s. 
Tabel 2 resultaten asbest (meng)monsters 

Uit de resultaten blijkt dat de asbestverontreiniging heterogeen verdeeld is op het perceel. 
In twee mengmonsters (puin en grond) wordt de grens voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) overschreden. 
Een nader onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen in welk gehalte het asbest aanwezig is in de bodem. 

3.3  Analysestrategie grond en grondwater 
Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische 
verontreinigingskenmerken zijn de onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek: 

Locatie Monsters Grondsoort 
MM1 19-2 (10-45), 18-2 (15-50), 16-1 (0-40), 17-2 (10-

50), 14-1 (0-35), 13-1 (0-30), 12-1 (0-40).
Zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, matig puinhoudend zand. 

MM2 11-1 (0-40), 7-1 (0-50), 26-1 (0-50), 5-1 (0-50),
25-1 (0-50), 21-1 (0-50), 20-1 (0-50), 15-1 (0-50).

Matig fijn , zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend neutraal grijsbruin zand. 

MM3 3-1 (20-60), 2-2 (40-80), 19-3 (45-95), 17-3
(50-100), 14-2 (40-90), 12-2 (40-90).

Matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin zand. 

Tabel 3 Overzicht monsterselectie en analyses grondmonster NEN 5740 pakket voor grond inclusief luos. 

Analysestrategie grondwater 
Deellocatie Peilbuis Filter in cm-mv Waarneming Analyse 

Geheel 1 150-250 Geen 
bijzonderheden 

NEN 5740 pakket 
grondwater 

Tabel 4 overzicht peilbuis en analyses grondwatermonsters 

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

4.1 Analyseresultaten 

De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad van 
Accreditatie (RvA) is erkend. De stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 in verband met 
asbest is uitgevoerd door Eurofins-Omegam. 
De analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 2. 

4.2 Toetsingskader 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de 
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 
Een volledige beschrijving van het toetsingskader wordt weergegeven in bijlage 4. 

4.3  Interpretatie analyseresultaten 
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof. 

Mengmonsters bovengrond 
In het eerste mengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten van kwik, lood, zink, PCB (som) 
en PAK de betreffende achtergrondwaarden. Het tweede mengmonster van de bovengrond is voor wat 
betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 

Mengmonster ondergrond 
Het mengmonster van de ondergrond is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde parameters 
analytisch schoon. 

Grondwater 
In het grondwater overschrijden de concentraties van de som van de xylenen en naftaleen de betreffende 
streefwaarden.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

In verband met een bestemmingswijziging en de aanvraag omgevingsvergunning heeft Vlam Bodem 
Advies BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Bosweg 12 te ‘t Zand. Het onderzoek is 
aangevuld met een asbest in grond- en asbest in puin onderzoek conform respectievelijk NEN 5707 en 
NEN 5897. 
 
In het eerste mengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten van kwik, lood, zink, PCB (som) 
en PAK de betreffende achtergrondwaarden. De oorzaak van de lichte verhogingen is mogelijk te wijten 
aan de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal. Het tweede mengmonster van de bovengrond is voor 
wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 
Het mengmonster van de ondergrond is eveneens voor wat betreft de geanalyseerde parameters 
analytisch schoon. 
In het grondwater overschrijden de concentraties van de som van de xylenen en naftaleen de betreffende 
streefwaarden. De oorzaak hiervan is niet eenduidig aan te geven. 
 
Op de locatie is plaatselijk sprake van duurzame erfverharding (circa 400 m²). Tevens is op diverse 
plaatsen op het perceel puin in de grond aangetroffen. Op de locatie is op twee plaatsen een 
asbestverdacht (af)dak aangetroffen zonder goot. Het is onbekend of er een goot heeft gezeten en hoe 
lang deze eventueel al weg is. De druppelzones zijn daarom apart onderzocht. 
 
Uit de resultaten blijkt dat de asbestverontreiniging heterogeen verdeeld is op het perceel. 
In twee mengmonsters (puin en grond) wordt de grens voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) 
overschreden. 
Een nader onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen in welk gehalte het asbest aanwezig is in de 
bodem. 
 
 
 
 
Opmerkingen 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is 
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventuele lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
Ook dient rekening te worden gehouden met het heterogene karakter van asbestverontreinigingen. 
 
Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet 
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een 
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de 
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder 
bodemonderzoek uit te voeren. 
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Kaartmateriaal, tekening en foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



onderzoekslocatie

bebouwing

Meetpunten
boring

peilbuis

Legenda:

project: 051003994
Bosweg 12
't Zand



onderzoekslocatie

bebouwing

meetpunten

inspectiegat

Legenda:

project: 051003994
Bosweg 12
't Zand



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

 

  

  

 

                                            Topografische ligging            

                                                                                                                                                  

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

  

  

  

    

                                                          

                                                                           Luchtfoto onderzoekslocatie (Bron: Google Earth) 

                                                     
 

                                                                         Luchtfoto 1944 (Bron: Universiteit Wageningen) 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                       

 

 

 

 



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

  

  

 

  

Kaart 1952 (Bron: Kadaster - Topotijdreis) 

 
 

Kaart 1965 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

  

 

 

Kaart 1975 

 

 
 

Kaart 1985 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

 

 

 

 

Kaart 1995 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

 

 

 

                                                                                                         Foto’s locatie 

 

 

                                          
 

                            

 

                            

 

 

 

 

 



 
Vlam Bodem Advies BV 

Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 

Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend  bodemonderzoek NEN 5740 051003994 

Bosweg 12 te ‘t Zand 

30 april 2020 

 

 

 

                                                                                                        Foto’s locatie 

 

 

                                          
 

                            

 

                            

 



                      

                                                                                  

 

 

Vlam Bodem Advies BV 
Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 
Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 051003994 
Bosweg 12 te ‘t Zand 
30 april 2020 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

Analysecertificaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LC  PETTEN

Datum: 24-Apr-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2020

Bosweg 12 te ‘t Zand

051003994
2020058846/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bosweg 12 te ‘t Zand

1 2 3

Robin Pronk 1/2

051003994

Analysecertificaat

24-Apr-2020/10:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Apr-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020058846/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.4% (m/m) 82.5 82.0Droge stof

S 4.0% (m/m) ds 3.7 1.5Organische stof

96% (m/m) ds 96 98Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds 3.7 4.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 44mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S 0.37mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 6.3 <5.0Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.058 <0.050Kwik (Hg)

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

S 9.7mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 77mg/kg ds 27 <10Lood (Pb)

S 160mg/kg ds 58 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

7.5mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

28mg/kg ds 15 <11Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 13 <5.0Minerale olie (C30-C35)

8.9mg/kg ds 7.6 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 64mg/kg ds 39 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

MM1

MM2

MM3 11314806

11314805

11314804

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2020

16-Apr-2020

08-Apr-2020



Bosweg 12 te ‘t Zand

1 2 3

Robin Pronk 2/2

051003994

Analysecertificaat

24-Apr-2020/10:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Apr-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020058846/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0011mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)

0.0022mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0022mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0018mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0097mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.50mg/kg ds 0.091 <0.050Fenanthreen

S 0.20mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 2.2mg/kg ds 0.20 0.18Fluorantheen

S 1.0mg/kg ds 0.096 0.11Benzo(a)anthraceen

S 1.0mg/kg ds 0.12 0.13Chryseen

S 0.48mg/kg ds 0.062 0.057Benzo(k)fluorantheen

S 1.0mg/kg ds 0.11 0.097Benzo(a)pyreen

S 0.70mg/kg ds 0.099 0.075Benzo(ghi)peryleen

S 0.84mg/kg ds 0.077 0.091Indeno(123-cd)pyreen

S 8.0mg/kg ds 0.94 0.84PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1

MM2

MM3 11314806

11314805

11314804

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2020

16-Apr-2020

08-Apr-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020058846/1

Pagina 1/1

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

 11314804 19  10  45 053790965519-2 MM1

 11314804 18  15  50 053790989318-2 MM1

 11314804 16  0  40 053791034716-1 MM1

 11314804 17  10  50 053790990017-2 MM1

 11314804 14  0  35 053791034014-1 MM1

 11314804 13  0  30 053791033613-1 MM1

 11314804 12  0  40 053791033812-1 MM1

 11314805 11  0  40 053791033711-1 MM2

 11314805 07  0  50 05379103457-1 MM2

 11314805 26  0  50 053790963026-1 MM2

 11314805 05  0  50 05379103435-1 MM2

 11314805 25  0  50 053790965425-1 MM2

 11314805 21  0  50 053791033221-1 MM2

 11314805 20  0  50 053791035120-1 MM2

 11314805 15  0  50 053791035015-1 MM2

 11314806 03  20  60 05379115853-1 MM3

 11314806 02  40  80 05379115952-2 MM3

 11314806 19  45  95 053790965019-3 MM3

 11314806 17  50  100 053790965717-3 MM3

 11314806 14  40  90 053791003514-2 MM3

 11314806 12  40  90 053791003412-2 MM3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020058846/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020058846/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11314806

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11314804
Certificate no.: 2020058846
Sample description.: MM1
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                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11314805
Certificate no.:2020058846
Sample description.: MM2
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T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LC  PETTEN

Datum: 23-Apr-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2020

051003994

Bosweg 12 te t Zand

051003994
2020058866/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bosweg 12 te t Zand

1 2 3

R. Pronk 1/1

051003994

051003994

Analysecertificaat

23-Apr-2020/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Apr-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020058866/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)

86.3% (m/m) 90.3 82.9Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)

15.6kg 15.2 13.1In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

7.6mg 7.4 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

120mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

130mg 7.4 <4.9Asbest (som)
2)2)2)

9.8mg/kg ds 1.6 <0.5Asbest in grond
2)2)2)

9.8mg/kg ds 0.6 <0.5Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

9.8mg/kg ds 0.4 <0.5Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.1 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

9.8mg/kg ds 0.6 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MM1 ASB

MM2 ASB

MM3 ASB 11314872

11314871

11314870

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2020

16-Apr-2020

16-Apr-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020058866/1

Pagina 1/1

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

 11314870 1596104MGMM1 ASB MM1 ASB

 11314871 1596107MGMM2 ASB MM2 ASB

 11314872 1596106MGMM3 ASB MM3 ASB

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020058866/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020058866/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6305831
Uw referentie : MM1 ASB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 22-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15610 g
Droge massa aangeleverde monster : 13471 g
Percentage droogrest : 86,3 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 12562,8 95,0 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 72,6 0,5 14,4 19,83 0 0,0
1-2 mm 79,9 0,6 29,2 36,55 0 0,0
2-4 mm 97,8 0,7 97,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 167,4 1,3 167,4 100,00 3 215,8
8-20 mm 249,3 1,9 249,3 100,00 7 3499,7
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13229,8 100,0 570,7 10 3715,5

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,6 0,3 0,8 0,6 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 9,3 5,3 13 9,3 5,3 13 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 9,8 5,6 14 9,8 5,6 14 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 9,8 0,0 9,8
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 9,8 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 9,8 mg/kg ds

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

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

Tabel 1 van 6

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Monstercode : 6305831
Uw referentie : MM1 ASB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

8-20 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 6

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Monstercode : 6305832
Uw referentie : MM2 ASB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 21-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15190 g
Droge massa aangeleverde monster : 13717 g
Percentage droogrest : 90,3 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 12992,6 96,6 12,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 54,3 0,4 9,3 17,13 0 0,0
1-2 mm 53,9 0,4 20,7 38,40 0 0,0
2-4 mm 59,8 0,4 59,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 130,3 1,0 130,3 100,00 1 46,4
8-20 mm 154,8 1,2 154,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13445,7 100,0 387,3 1 46,4

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,6 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2
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 0,6 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 0,4 0,1 0,6
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,4 0,1

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,6 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 3 van 6

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Monstercode : 6305832
Uw referentie : MM2 ASB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 4 van 6

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Monstercode : 6305833
Uw referentie : MM3 ASB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 22-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13140 g
Droge massa aangeleverde monster : 10893 g
Percentage droogrest : 82,9 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 10535,1 98,5 19,4 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 58,1 0,5 11,3 19,45 0 0,0
1-2 mm 40,2 0,4 14,5 36,07 0 0,0
2-4 mm 20,5 0,2 20,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 21,1 0,2 21,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 19,1 0,2 19,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10694,1 100,0 105,9 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 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 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 5 van 6

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6305831 MM1 ASB MM1 ASB - 1596104MG

6305832 MM2 ASB MM2 ASB - 1596107MG

6305833 MM3 ASB MM3 ASB - 1596106MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1027072
Uw Project omschrijving : 2020058866-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DCUJ-OHDO-DCTF-HNVQ Ref.: 1027072_certificaat_v1



T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LC  PETTEN

Datum: 23-Apr-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2020

051003994

Bosweg 12 te t Zand

051003994
2020058870/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bosweg 12 te t Zand

1 21)

R. Pronk 1/1

051003994

051003994

Analysecertificaat

23-Apr-2020/08:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Apr-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020058870/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)2)

81.8% (m/m) 85.1Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
3)3)

11.8kg 10.5In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)

0.0mg 19Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)

0.0mg 16Asbest fractie 1-2mm
3)3)

0.2mg 61Asbest fractie 2-4mm
3)3)

11mg 600Asbest fractie 4-8mm
3)3)

42mg 2200Asbest fractie 8-20mm
3)3)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)

54mg 2900Asbest (som)
3)3)

5.7mg/kg ds 330Asbest in grond
3)3)

5.7mg/kg ds 330Gemeten Asbestconcentratie
3)3)

5.7mg/kg ds 330Gemeten concentratie Chrysotiel
3)3)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
3)3)

5.7mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)3)

0.0mg/kg ds 330Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM ASB DR1

MM ASB DR2 11314897

11314896

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2020

16-Apr-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020058870/1

Pagina 1/1

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

 11314896 1596281MGMM ASB DR1 MM ASB DR1

 11314897 1596103MGMM ASB DR2 MM ASB DR2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020058870/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020058870/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6305881
Uw referentie : MM ASB DR1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 22-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11780 g
Droge massa aangeleverde monster : 9636 g
Percentage droogrest : 81,8 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 8587,9 90,9 12,5 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 170,1 1,8 32,0 18,81 0 0,0
1-2 mm 161,3 1,7 55,8 34,59 0 0,0
2-4 mm 76,6 0,8 76,6 100,00 1 6,7
4-8 mm 213,2 2,3 213,2 100,00 3 320,9
8-20 mm 238,8 2,5 238,8 100,00 2 1204,4
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9447,9 100,0 628,9 6 1532,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,2 0,7 1,7 1,2 0,7 1,7 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 4,5 2,5 6,4 4,5 2,5 6,4 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 5,7 3,2 8,1 5,7 3,2 8,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 5,7 0,0 5,7
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5,7 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 5,7 mg/kg ds

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

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

Tabel 1 van 5

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

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



Monstercode : 6305881
Uw referentie : MM ASB DR1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

4-8 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

8-20 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 5

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

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



Monstercode : 6305882
Uw referentie : MM ASB DR2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 22-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10530 g
Droge massa aangeleverde monster : 8961 g
Percentage droogrest : 85,1 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 8152,2 93,1 12,6 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 162,7 1,9 22,5 13,83 12 74,5
1-2 mm 119,5 1,4 39,3 32,89 23 151,1
2-4 mm 128,4 1,5 128,4 100,00 54 337,7
4-8 mm 124,0 1,4 124,0 100,00 21 1336,3
8-20 mm 70,0 0,8 70,0 100,00 20 4894,1
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8756,8 100,0 396,8 130 6793,7

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 2,2 0,7 5,1 2,2 0,7 5,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 1,8 0,8 3,5 1,8 0,8 3,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 7,0 4,6 9,4 7,0 4,6 9,4 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 69 46 92 69 46 92 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 250 170 340 250 170 340 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 330 220 440 330 220 440 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 330 0,0 330

totaal afgerond 330 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 330 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:
+ : enkele losse vezels
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



Monstercode : 6305882
Uw referentie : MM ASB DR2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5

2-4 mm
isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
4-8 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60
8-20 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Uw referentie : MM ASB DR2
Monstercode : 6305882

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 5 van 5

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

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6305881 MM ASB DR1 MM ASB DR1 - 1596281MG

6305882 MM ASB DR2 MM ASB DR2 - 1596103MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1027083
Uw Project omschrijving : 2020058870-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NTZR-RXBT-XVYV-BZRF Ref.: 1027083_certificaat_v1



T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LC  PETTEN

Datum: 23-Apr-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2020

051003994

Bosweg 12 te t Zand

051003994
2020058867/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bosweg 12 te t Zand

11)

R. Pronk 1/1

051003994

051003994

Analysecertificaat

23-Apr-2020/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Apr-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020058867/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)

89.0% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
3)

27.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)

3.8mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

22mgAsbest fractie 1-2mm
3)

100mgAsbest fractie 2-4mm
3)

350mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm
3)

480mgAsbest (som)
3)

59mg/kg dsAsbest in puin
3)

20mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)

16mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)

4.4mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)

20mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM ASB puin 11314873

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020058867/1

Pagina 1/1

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

 11314873 1596102MGMM ASB puin A MM ASB puin

 11314873 1596101MGMM ASB puin B MM ASB puin

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020058867/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020058867/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6305834
Uw referentie : MM ASB puin
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 22-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 27440 g
Droge massa aangeleverde monster : 24422 g
Percentage droogrest : 89,0 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 20775,6 85,9 10,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 112,2 0,5 5,6 4,99 2 1,2
1-2 mm 649,1 2,7 129,8 20,00 10 27,0
2-4 mm 542,1 2,2 271,1 50,01 21 319,3
4-8 mm 638,2 2,6 638,2 100,00 8 2216,5
8-20 mm 1464,1 6,1 1464,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 24181,3 100,0 2519,4 41 2564,0

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 0,2 0,0 0,7 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,9 0,4 1,9 0,7 0,3 1,4 0,2 0,1 0,5
2-4 mm 4,2 2,6 6,7 3,3 2,1 5,0 0,9 0,4 1,7
4-8 mm 15 11 18 11 9,2 14 3,2 1,8 4,6
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 20 14 28 16 12 21 4,4 2,3 6,9

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 16 4,4 20
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 16 4,4

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 59 mg/kg ds

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

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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 1027073
Uw Project omschrijving : 2020058867-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico 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: ZXOD-SJSC-PCCJ-FOUU Ref.: 1027073_certificaat_v1



Monstercode : 6305834
Uw referentie : MM ASB puin
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

1-2 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

4-8 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

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

Project code : 1027073
Uw Project omschrijving : 2020058867-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico 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: ZXOD-SJSC-PCCJ-FOUU Ref.: 1027073_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

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

Uw referentie : MM ASB puin
Monstercode : 6305834

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 1027073
Uw Project omschrijving : 2020058867-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZXOD-SJSC-PCCJ-FOUU Ref.: 1027073_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6305834 MM ASB puin - 1596102MG
- 1596101MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1027073
Uw Project omschrijving : 2020058867-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZXOD-SJSC-PCCJ-FOUU Ref.: 1027073_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 : 1027073
Uw Project omschrijving : 2020058867-051003994
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZXOD-SJSC-PCCJ-FOUU Ref.: 1027073_certificaat_v1



T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LC  PETTEN

Datum: 24-Apr-2020

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2020

051003994

Bosweg 12 te ?t Zand

051003994
2020058861/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bosweg 12 te ?t Zand

1

R. Pronk 1/2

051003994

051003994

Analysecertificaat

24-Apr-2020/07:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Apr-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020058861/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 23µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 17µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S 1.1µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S 0.12µg/Lo-Xyleen

S 0.23µg/Lm,p-Xyleen

S 0.35µg/LXylenen (som) factor 0,7

1.5µg/LBTEX (som)

S 0.045µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 11314857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010
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S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 Peilbuis 1 11314857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2020

VA
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020058861/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Bijlage 3 

Toetsing analyseresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020058846 
Uw projectnummer 051003994 
Uw projectnaam Bosweg 12 te ?t Zand 
Datum monstername 08-04-2020 
  

Parameter Eenheid MM1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,4  82,4       
Organische stof % (m/m) ds  4,0  4,0       
Gloeirest % (m/m) ds  96        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,1  2,1       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  44  168,4   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,37  0,5824  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,303  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  17  32,8  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1553  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  9,7  28,06  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  77  116,7  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  160  359,6  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,25       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  8,75       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  7,5  18,75       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  28  70,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  16  40,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  8,9  22,25       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  64  160,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 101 mg/kg ds  0,0010  0,0025       
PCB 118 mg/kg ds  0,0011  0,0027       
PCB 138 mg/kg ds  0,0022  0,0055       
PCB 153 mg/kg ds  0,0022  0,0055       
PCB 180 mg/kg ds  0,0018  0,0045       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0097  0,0242  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,50  0,5       
Anthraceen mg/kg ds  0,20  0,2       
Fluorantheen mg/kg ds  2,2  2,2       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,0  1,0       
Chryseen mg/kg ds  1,0  1,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,48  0,48       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,0  1,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,70  0,7       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,84  0,84       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  8,0  7,955  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,1 % van droge stof en organische stof: 4,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020058846 
Uw projectnummer 051003994 
Uw projectnaam Bosweg 12 te ?t Zand 
Datum monstername 08-04-2020 
  

Parameter Eenheid MM2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,5  82,5       
Organische stof % (m/m) ds  3,7  3,7       
Gloeirest % (m/m) ds  96        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,7  3,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  44,74   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2182  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,225  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,3  11,67  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,058  0,08  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,153  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  27  39,98  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  58  121,8  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,676       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  9,459       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  9,459       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  15  40,54       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  13  35,14       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  7,6  20,54       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  39  105,4  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0132  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,091  0,091       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,096  0,096       
Chryseen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,062  0,062       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,099  0,099       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,077  0,077       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,94  0,925  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,7 % van droge stof en organische stof: 3,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020058846 
Uw projectnummer 051003994 
Uw projectnaam Bosweg 12 te ?t Zand 
Datum monstername 08-04-2020 
  

Parameter Eenheid MM3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  82,0  82,0       
Organische stof % (m/m) ds  1,5  1,5       
Gloeirest % (m/m) ds  98        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,9  4,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  39,82   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2307  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  5,605  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,583  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,048  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  6,577  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  10,46  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  28,95  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

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

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11  0,11       
Chryseen mg/kg ds  0,13  0,13       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,057  0,057       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,097  0,097       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,075  0,075       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,091  0,091       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,84  0,845  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2020  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,9 % van droge stof en organische stof: 1,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020058861 
Uw projectnummer 051003994 
Uw projectnaam Bosweg 12 te ?t Zand 
Datum monstername 16-04-2020 
  

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

  
Metalen 
Barium (Ba) µg/L  23  23,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  17  17,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  1,1  1,1  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  0,12  0,12       
m,p-Xyleen µg/L  0,23  0,23       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,35  0,35  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  1,5        
Naftaleen µg/L  0,045  0,045  + 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

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

 

Legenda 

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

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
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Toetsingskader 
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Normeringskader 

Wet bodembescherming 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de Circulaire 
Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 

Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: 

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

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

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

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22 november 2012). De 
interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden deze 
eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt 
daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 

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

Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken.  
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem 
voorkomt. Indien sprake is van verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van  
een antropogene bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van 920 mg/kg 
d.s. (voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus 
niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.

PFAS 
De 28 PFAS verbindingen welke zijn vastgesteld in het tijdelijk handelingskader van 28 november 2019 worden getoetst 
aan de achtergrondwaarden van PFOA en PFOS met respectievelijk 0,8 en 0,9 µg/kg d.s. De interventiewaarden zijn 
respectievelijk vastgesteld op 3,0 en 7,0 µg/kg d.s. 
In geval van partijkeuringen dient bij het hergebruik rekening te worden gehouden met het stand still beginsel. Hierbij 
mag de ontvangende bodem niet verontreinigd worden door de toegepaste grond of baggerspecie. Door middel van 
een dubbele toets wordt de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie getoetst aan de bestaande kwaliteit 
van de bodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast. 



                      

                                                                                  

 

 

Vlam Bodem Advies BV 
Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 
Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 051003994 
Bosweg 12 te ‘t Zand 
30 april 2020 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 

Onafhankelijkheidsverklaringen en boorstaten 
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Boring: 01

X: 111806,63

Y: 538446,98

Datum: 8-4-2020

0

50

100

150

200

250

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtbruin

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
kleiïg, matig schelphoudend,
donkergrijs

130

Klei, sterk siltig, matig zandig,
donkergrijs

250

Boring: 02

X: 111790,23

Y: 538427,65

Datum: 16-4-2020

0

50

100

150

200

2-1

2-2

2-3

2-4

0

Donkergrijs, Asfalt
3

Volledig puin, matig zandhoudend,
matig grindhoudend, donker
grijsbruin

30

Zand, matig grof, zwak
grindhoudend, wit

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin

80

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
kleiïg, matig schelphoudend,
donkergrijs

200

Boring: 03

X: 111791,02

Y: 538444,64

Datum: 16-4-2020

0

50

100

150

200

3-1

3-2

3-3

3-4

0

Donkergrijs, Beton10

Volledig puin, matig zandhoudend,
zwak grindhoudend, donker
grijsbruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin

60

Zand, matig grof, matig siltig,
matig kleiïg, matig schelphoudend,
donkergrijs

120

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
kleiïg, matig schelphoudend,
donkergrijs

200

Boring: 04

X: 111765,18

Y: 538428,28

Datum: 16-4-2020

0

50

100

150

200

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht beigebruin

90

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
kleiïg, zwak schelphoudend,
donkergrijs

200
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Boring: 05

X: 111800,39

Y: 538446,99

Datum: 16-4-2020

0

50

5-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
humeus, sterk wortelhoudend,
donker grijsbruin

50

Boring: 06

X: 111804,45

Y: 538437,07

Datum: 16-4-2020

0

50

6-1

6-2

0

Zand, matig grof, lichtgrijs

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin

50

Boring: 07

X: 111818,98

Y: 538436,02

Datum: 16-4-2020

0

50

7-1

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, licht
grijsbruin

50

Boring: 08

X: 111821,54

Y: 538446,13

Datum: 16-4-2020

0

50

8-1

0

Zand, zwak siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend, neutraal
grijsbruin

50
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Boring: 09

X: 111809,44

Y: 538457,69

Datum: 16-4-2020

0

50

9-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend, licht
grijsbruin

50

Boring: 10

X: 111805,82

Y: 538462,99

Datum: 16-4-2020

0

50

10-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend, licht
grijsbruin

50

Boring: 11

X: 111809,79

Y: 538462,51

Datum: 16-4-2020

0

50

11-1

0

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

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkerbruin

50

Boring: 12

X: 111797,26

Y: 538470,42

Datum: 16-4-2020

0

50

12-1

12-2

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
matig puinhoudend, donker grijsbruin

40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin

90
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Boring: 13

X: 111795,08

Y: 538459,35

Datum: 16-4-2020

0

50

13-1

13-2

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten puin, zwak
wortelhoudend, neutraal grijsbruin30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin

80

Boring: 14

X: 111786,62

Y: 538454,01

Datum: 16-4-2020

0

50

100

14-1

14-2

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk puinhoudend, zwak
wortelhoudend, resten grind,
neutraal grijsbruin35

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin

100

Boring: 15

X: 111783,07

Y: 538460,45

Datum: 16-4-2020

0

50

15-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
neutraal grijsbruin

50

Boring: 16

X: 111780,20

Y: 538449,32

Datum: 16-4-2020

0

50

100

16-1

16-2

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sterk puinhoudend, matig
wortelhoudend, donker grijsbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs

100
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Boring: 17

X: 111776,41

Y: 538448,65

Datum: 16-4-2020

0

50

100

17-1

17-2

17-3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sterk puinhoudend, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs

100

Boring: 18

X: 111771,76

Y: 538445,26

Datum: 16-4-2020

0

50

100

18-1

18-2

18-3

0

Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak
siltig, matig wortelhoudend, donker
grijsbruin

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, sterk
puinhoudend, donker grijsbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs

100

Boring: 19

X: 111770,21

Y: 538438,11

Datum: 16-4-2020

0

50

100

19-1

19-2

19-3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
neutraalgrijs

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sterk puinhoudend, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, donker witgrijs

100

Boring: 20

X: 111771,33

Y: 538451,49

Datum: 16-4-2020

0

50

20-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
humeus, sterk wortelhoudend,
donker grijsbruin

50
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Boring: 21

X: 111782,21

Y: 538429,62

Datum: 16-4-2020

0

50

21-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin

50

Boring: 22A

X: 111787,69

Y: 538421,63

Datum: 16-4-2020

0

50

22-1

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin

50

Boring: 23

X: 111774,04

Y: 538421,21

Datum: 16-4-2020

0

50

23-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker grijsbruin

50

Boring: 24

X: 111777,01

Y: 538407,27

Datum: 16-4-2020

0

50

24-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend, licht
grijsbruin

50
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Boring: 25

X: 111760,79

Y: 538434,95

Datum: 16-4-2020

0

50

25-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin

50

Boring: 26

X: 111800,30

Y: 538426,30

Datum: 16-4-2020

0

50

26-1

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend, licht
grijsbruin

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand





datum 7-9-2020
dossiercode    20200907-12-24174

Project: Bouw nieuwe stolp met bijgebouw Bosweg 12 't Zand
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Mariëtte van den Berg
Organisatie: Fa. J.M.A. Dekker/AMB Advies

Geachte heer/mevrouw Mariëtte van den Berg,

Voor het plan Bouw nieuwe stolp met bijgebouw Bosweg 12 't Zandheeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding.
Hierdoor kan de korte procedureworden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/watertoets/) U kunt ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de
gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP:Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/vergunningen.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Bouw nieuwe stolp met bijgebouw Bosweg 12 't Zandin het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op
basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er

http://www.dewatertoets.nl/
https://www.hhnk.nl/watertoets/
https://www.hhnk.nl/vergunningen
mailto:post@hhnk.nl
http://www.hhnk.nl/
http://www.dewatertoets.nl/


een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

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

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

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein
gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

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

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

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

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

www.dewatertoets.nl

https://www.hhnk.nl/keur/


datum 7-9-2020
dossiercode    20200907-12-24174

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

Gegevens project:
Sloop alle bestaande bebouwing en bouw nieuwe stolpboerderij met bijgebouw
Bosweg 12
1756CG
't Zand

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

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

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

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

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

Heeft het plan een tijdelijke of permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

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

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

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



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

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

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

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

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

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

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

www.dewatertoets.nl
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Document Archeologische en cultuurhistorische Quickscan 

Plangebied Bosweg 2, 4, 6 en 12b, ‘t Zand, gemeente Schagen 

Adviesnummer 21059 

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

Datum 02-03-2021 

 

Advies Vrijgeven. 

 

 

 

Vervolgtraject Geen. 

 

Archeologische en cultuurhistorische Quickscan 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: Karin Mak) is gekeken naar het aspect 

archeologie en cultuurhistorie met betrekking tot het Ontwerp Bestemmingsplan Bosweg 2, 4, 6 en 

12b in ‘t Zand, gemeente Schagen.1 

 

Op de percelen Bosweg 2, 4, 6, 12 en 12B in ‘t Zand zijn vijf agrarische bedrijfspercelen aanwezig 

met woningen en bedrijfsgebouwen. In het verleden hoorde al deze bedrijfswoningen en 

bijgebouwen bij één bedrijf. Het plan is om de bestemming van de percelen Bosweg 2, 4 en 12 te 

wijzigen van agrarisch naar wonen. Het doel is dat hier door de bewoners gewoond kan worden 

overeenkomstig de voorwaarden in het bestemmingsplan. Op perceel Bosweg 12 zal de huidige 

bebouwing (stolp) worden gesloopt en vervangen worden door een nieuwbouwstolp. Voor de overige 

percelen zijn geen bodemingrepen voorzien. 

 

In paragraaf 5.13 en 5.14 van het ontwerp bestemmingsplan wordt ingegaan op respectievelijk de 

cultuurhistorie en de archeologie van het plangebied. Paragraaf 5.13 kan desgewenst aangevuld 

worden met de gegevens uit deze quickscan. Aan het eind van dit document wordt een tekstvoorstel 

gedaan voor paragraaf 5.14. 

 
1 Gemeente Schagen 2021, NL.IMRO.0441.BPBGBosweg’t Zand-on01. 
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Afbeelding 1. Ligging plangebied (rode stippellijn) op een recente luchtfoto (bron: PDOK). 

 

2. Bestemmingsplan en Beleidskaart archeologie 

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe (vastgesteld op 18-05-2016).2 In dit 

bestemmingsplan is de beleidskaart archeologie van de voormalige gemeente Zijpe opgenomen.3 

Voor de zone langs de Bosweg geldt een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4 (vrijstellingsgrens 

500 m2). Iets verder van de Bosweg af geldt de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 6 

(vrijstellingsgrens 10.000 m2). Cultuurhistorie is in het vigerend bestemmingsplan nog niet 

meegewogen. 

 

Het plangebied ligt binnen de hooggelegen polders ten westen van het Noord-Hollands Kanaal. 

Onder een dikke laag laatmiddeleeuwse sedimentatie zijn in de diepe ondergrond sporen van 

bewoning en ontginning uit vroegere perioden te verwachten, voor zover ze niet zijn geërodeerd 

door het Zijper zeegat. In het grootste deel van deze zone geldt een vrijstellingsgrens van 10.000 

m2. Voor de zone langs de Bosweg is 500 m2 aangehouden. De bedoeling hiervan is om slechts bij 

grotere plannen met de mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed rekening te houden. 

 

3. Historische achtergrond 

Het plangebied ligt in de Polder Zijpe. 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. In 1597 

werd de Zijpe voor de laatste keer ingepolderd. 

 
2 NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03 
3 Alders & Husken 2007. 
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Afbeelding 2. Ligging plangebied (rode stippellijn) op de beleidskaart archeologie (Alders & Husken 2007). 

 

Het plangebied ligt in de polder T aan de Bosweg. De Bosweg wordt in het westen begrensd door de 

Wester Egalementsloot en in het ooster door de Middel Egalementsloot. 

 

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

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de vogelvluchtkaart van Baptista Doetecomis uit 1600 

staan in de polders N, O en T naast gewone huizen ook een tiental behuizingen aangegeven met 

“plantagies”, bosaanplantingen of boomsingels.4 De boomsingels zijn bedoeld om de wind te breken 

en verstuivingen tegen te gaan. Het zijn de eerste “buitenverblijven” van grootstedelijke 

grondbezitters in de polder Zijpe, waarvan er omstreeks 1600 zo’n 90 zijn geweest. Ter plaatse van 

het plangebied staat rond 1600 nog geen bebouwing aangegeven. 

 

Op de kaart van Zoutman uit 1665 is eveneens geen bebouwing zichtbaar ter hoogte van het 

plangebied (afb. 3). Wel lijkt een perceel aanwezig dat omgeven is door een boomsingel. Op deze 

kaart is ook de buitenplaats Jagerslust zichtbaar, die zich in de noordwesthoek van de kruising van 

de Bosweg met de Keinsmerweg bevond. 

 

Op het kadastrale minuutplan uit 1826 is wederom geen bebouwing aanwezig ter hoogte van het 

plangebied (afb. 4). De aanleg van het Noord-Hollandsch Kanaal in het begin van de 19de eeuw heeft 

de het landschap uit de 17de eeuw doorsneden. De Bosweg is opgedeeld: het deel ten oosten van het 

Noordhollandsch Kanaal wordt nu Korte Bosweg genoemd. 

 

 
4 Bremer 1997: pagina 48-49. 
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Afbeelding 3. Globale ligging plangebied (witte cirkel) op de kaart van Zoutman uit 1665 (het noorden is rechts- 

boven). De buitenplaats Jagerslust is zeer fraai zichtbaar (rode pijl). Ter hoogte van het plangebied is ook  

een perceel met boomsingel aanwezig. 

 
Afbeelding 4. Ligging plangebied (rode stippellijn) op de kadastrale minuut uit 1826. 
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4. Cultuurlandschap 

Cultuurhistorische Waardenkaart  

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Holland is de rationele verkaveling ter 

hoogte van het plangebied aangegeven als een vlak van historisch-geografische waarde (CHW code 

NKT021G). Deze verkaveling is kenmerkend voor de landschapsgenese van de polder en nog goed 

herkenbaar. Er is een genetische samenhang tussen de verkaveling, de watergangen, de dijken en 

het wegenpatroon in de polder (afb. 5).  

 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland.5 Deze in 2018 vernieuwde leidraad is een uitwerking 

van het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als 

leidraad voor ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en 

structuurplannen. Daarnaast bood het handreikingen aan gemeenten om landschap en 

cultuurhistorie als uitgangspunt te gebruiken bij planvorming. Het plangebied valt binnen het 

ensemble ‘Zijpe-en Hazepolder’. 

 

De Zijpepolder is grotendeels een open landschap met lange zichtlijnen tussen de linten. De 

ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behouden van het open karakter van de polder en de huidige 

verkavelingsstructuur (inclusief sloten). De sloop van de opstallen ter hoogte van Bosweg 12 zal de 

openheid van het landschap bevorderen. In het gebied staan de stolpen vaak op beplante groene 

erven met daaromheen een singelsloot.6 

 

Cultuurhistorische elementen 

Om cultuurhistorie in een omgevingsplan te kunnen opnemen is het noodzakelijk dat de in de 

Leidraad genoemde zaken worden vertaald naar vlakken. Voor onderhavig plangebied is het 

ensemble langs de Bosweg van belang. Hier is de historische bebouwing (incl. stolpen) aanwezig, 

alsmede de historische waterlopen. De wegsloten en verkavelingssloten haaks op de Bosweg blijven 

behouden. De stolp aan de Bosweg 12 is in 1880 gebouwd.7 Deze stolp is niet beschermd. Op de 

locatie komt een nieuwe stolp. 

Zoals aangegeven onder kopje 2 is in het vigerende bestemmingsplan geen dubbelbestemming 

Waarde Cultuurhistorie opgenomen. 

 

5. Archeologische en geologische bronnen  

In de directe omgeving van het plangebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

De middeleeuwse zeeafzettingen hebben op basis van het geraadpleegde historische kaartmateriaal 

een lage archeologische verwachting. Aan de hand van een nabijgelegen boring uit het Dinoloket kan 

een verwachting van de aanwezige bodemopbouw worden geformuleerd (afb. 6). De bovenste 2,2 

meter van het bodemprofiel bestaat uit zanden en kleien die allemaal afgezet zijn na 1000 na Chr. 

Hieronder is een ca. 1 m dikke veenlaag aanwezig. Op deze veenlaag kunnen bewoningsresten uit de 

IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn. Onder de veenlaag bevindt zich het 

Laagpakket van Wormer. Op de goed ontwaterde delen van deze afzettingen kon in het Laat 

Neolithicum worden gewoond. Vanaf ca. 7,2 meter –Mv bevindt zich het basisveen (code NIBA). De 

top van de pleistocene afzettingen zijn niet aangeboord. Door de aanwezigheid van Basisveen op 

deze afzettingen is deze top nog intact. Bewoning van dit pleistocene oppervlak is mogelijk in de 

periode Laat-Paleolithicum- Mesolithicum. 

 

 
5 Provincie Noord-Holland 2018. 
6 Provincie Noord-Holland 2018. 
7 www.boerderijenstichting.nl/beeldbank 
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Afbeelding 5.Ligging plangebied ten opzichte van cultuurhistorische relicten. 

 
Afbeelding 6. Locatie boring en boorbeschrijving ter hoogte van Bosweg 14 (bron: DINOloket) 
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6. Conclusie  

Onderhavige archeologische en cultuurhistorische quickscan is uitgevoerd om de bestemming van de 

percelen Bosweg 2, 4 en 12 te wijzigen van agrarisch naar wonen. Op perceel Bosweg 12 zal de 

huidige bebouwing (stolp) worden gesloopt en een nieuwe stolp worden teruggebouwd. Voor de 

overige percelen zijn geen bodemingrepen voorzien. 

 

Cultuurhistorie 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt bestaan er geen bezwaren tegen de beoogde ontwikkeling. De 

aanwezige cultuurhistorische elementen die zijn geïnventariseerd ter hoogte van het plangebied 

worden door de beoogde ontwikkeling versterkt.  

 

Archeologie 

Op basis van de bovenstaande quickscan geldt een lage archeologische verwachting voor 

bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Voor het aanwezige veen in de ondergrond geldt een 

middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen. Deze 

worden niet bedreigd door de voorgenomen grondwerkzaamheden. Om de eventueel aanwezige 

archeologische waarden te beschermen is een dubbelbestemming Waarde –Archeologie opgenomen. 

Hierbij kan gesteld worden dat binnen de eerste twee meter van het bodemprofiel binnen het 

plangebied geen archeologische waarden worden verwacht. Dit zou betekenen dat de dieptegrens 

naar beneden kan worden bijgesteld van 0,5 m naar 2 m –Mv. 

 

7. Tekstvoorstel paragraaf (optioneel) 

Ten behoeve van het bestemminsplan is een archeologische quickscan uitgevoerd. Deze is als bijlage 

opgenomen. Op basis van de in de quickscan geraadpleegde bronnen geldt een lage archeologische 

verwachting voor bewoningsresten uit de Nieuwe tijd. Voor het aanwezige veen in de ondergrond 

geldt een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met Vroege 

Middeleeuwen. Deze worden niet bedreigd door de voorgenomen grondwerkzaamheden.  

Op de planlocatie is een beschermingsregime aanwezig voor archeologische bodemsporen (Waarde- 

Archeologie 4 en Waarde – Archeologie 6). Voor bouwwerken en of grondwerkzaamheden met een 

oppervlakte groter dan resp. 500 m² en 10.000 m2 en een diepte van meer dan 200 centimeter 

moet door middel van een rapport worden aangetoond dat de archeologische waarden niet worden 

aangetast.  

 

Conclusie: Op alle planlocaties is een beschermingsregime aanwezig voor archeologische waarden. 

De ontwikkeling van het plan heeft geen negatieve invloed op de archeologische waarden, omdat de 

situatie op het perceel niet wijzigt of de mogelijk aanwezige waarden niet onevenredig worden 

verstoord. 

 

8. Bronnen 

Archis 3.0 

 

Alders, G.P. & S. Husken, 2007. Beleidsnota Archeologie 2007 gemeente Zijpe. SCENH-rapport 

cultuurhistorie 28. Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Wormer. 

 

Bremer, J.T., 1997. De Zijpe. Bedijking en bewoning tot omstreeks 1800 (tweede druk). Uitgeverij 

Pirola, Schoorl.  

 

Gemeente Schagen, 2021. Voorontwerp Bestemmingsplan Bosweg 2, 4, 6, 12 en 12B ’t Zand. 
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Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel 

 

 
Pagina 8 van 8 

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

 
archeologie@hoorn.nl  |  www.archeologiewestfriesland.nl 

 

 

Provincie Noord-Holland, 2018. Prachtlandschap Noord-Holland! Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie (https://leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/zijpe-en-hazepolder/). 

 

Noord-Hollands Archief  

 

Westfries Archief 


	Invoegen vanuit: "Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek.pdf"
	Normeringskader


