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1. Inleiding 
Het bestemmingsplan “Katwijk aan den Rijn 2012”  is de herziening van een regulier 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt daarnaast een kleine ontwikkeling mogelijk 
gemaakt.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Katwijk aan den Rijn 2012” is in november 2011 aan alle 
overlegpartners ingevolge artikel 3.1.1 Bro gezonden. Alle ingediende reacties zijn opgenomen in de 
toelichting van het bestemmingsplan. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Katwijk aan den Rijn 2012” heeft van 24 augustus t/m  4 oktober 2012 
ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan lag fysiek ter inzage op het gemeentehuis. Daarnaast 
was het digitaal beschikbaar op de website van Katwijk en op de verplichte landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  Gedurende de periode van 24 augustus t/m  4 oktober 2012 kon een ieder 
een zienswijze schriftelijk of mondeling indienen.  
 
Zienswijzen 
Er zijn 9 zienswijzen ingediend. Daarvan zijn 9 zienswijzen binnen de terinzagetermijn ontvangen en 
zijn daarom ontvankelijk. In het volgende hoofdstuk worden deze samengevat en beantwoord. Enkele 
zienswijzen zijn deels gegrond, en hebben tot wijzigingen van het bestemmingsplan geleid.  
 
Ambtshalve wijzigingen 
Naast wijzigingen ten gevolge van ingediende zienswijzen zijn er ook wijzigingen die niet voortvloeien 
uit ingediende zienswijzen, de zogenaamde ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen zijn in hoofdstuk 
3 terug te vinden. 
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2. Zienswijzen 
Tijdens de terinzagelegging van 18 november 2011 t/m 29 december zijn de volgende zienswijzen 
ingediend: 
zienswijze  reclamant datum gemeentelijk 

registratienr. 
1. P.R.O.F. consult namens reclamant 1 04-09-2012 2012-017046 
2. Marente 27-09-2012 2012-018427 
3. Hoogheemraadschap van Rijnland 28-09-2012 2012-018581 
4.  Reclamant 4 01-10-2012 2012-019231 
5.  Reclamant 5 02-10-2012 2012-018974 
6.  Reclamant 6 03-10-2012 2012-018878 
7. Reclamant 7 04-10-2012 2012-018835 
8. Aannemer A.Th.Winters 04-10-2012 2012-018909 
9. Reclamant 9 04-10-2012 2012-018910 
 
In verband met de verplichting tot anonimiseren van de Nota Zienswijzen op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens, zijn de NAW-gegevens niet vermeld, met uitzondering van  
overlegpartners van de gemeente, bedrijven en  instellingen. 
 
Zienswijze nummer 1 
 
Reclamant 1 heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie De Schaape Wei 1: 
 
1.1 Ten aanzien van de verbeelding merkt reclamant op dat het aangegeven bouwvlak kleiner is dan de 

werkelijke omvang van het pand. Reclamant verzoekt om het bouwvlak aan te passen aan de 
werkelijke situatie.  
 

1.2 Ten aanzien van de functie bed en breakfast merkt reclamant op dat deze niet is opgenomen op de 
verbeelding. Reclamant verzoekt om deze aanduiding alsnog op te nemen. 

 
1.3 Ten aanzien van de regels aangaande de beperking van het aantal kamers in de bed en breakfast  

tot maximaal 3 is reclamant van mening dat dit in strijd is met het huidige beleid en de Algemene 
Wet Bestuursrecht, omdat dit in het voorontwerp van het bestemmingsplan nog niet zo was 
opgenomen. 

 
Beoordeling 
 
1.1 Het bouwvlak wijkt inderdaad af van de werkelijke situatie. De werkelijke situatie wijkt af van wat 

in de ondergrond was aangegeven. In het bestemmingsplan wordt de werkelijke situatie 
opgenomen. 
 

1.2 Er is wel een functieaanduiding voor een bed en breakfast (bb) op dit adres opgenomen, die 
slechts gekoppeld is aan een deel van het bouwvlak. Dit wordt in het plan aangepast, de 
functieaanduiding wordt op het gehele bouwvlak gelegd. 
 

1.3 In het voorontwerp is inderdaad nog niet de beperking van de 3 kamers opgenomen. Dit is 
gecorrigeerd naar het ontwerp, omdat dit niet geheel correct was opgenomen conform de 
bouwvergunning. Het voorontwerpbestemmingsplan betreft een fase van het bestemmingsplan 
waar met name aan beleidsmakers intern en extern wordt gevraagd te kijken of de opzet van het 
bestemmingsplan voldoet. Aan deze fase kunnen nog geen wettelijke  rechten worden ontleend. 
De toevoeging van de regel is daarmee niet strijdig met de wet- en regelgeving. 
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Opname van de bed en breakfast gebeurt op basis van de vergunning die is gegeven, de 
ruimtelijke onderbouwing voor het toestaan van de bed en breakfast is hierin al meegenomen. 
Hierin is sprake van een bed en breakfast met 3 kamers, gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen 
dat op eigen terrein kon worden gerealiseerd voor de woning en de bed & breakfast.   
In het kader van de vergunning is uitgebreid gekeken naar wat maximaal mogelijk was, gezien het 
aantal te realiseren parkeerplaatsen. De situatie is sindsdien niet gewijzigd.  

 
Ambtshalve is geconstateerd dat in de specifieke gebruiksregels dit echter niet geheel correct is 
opgenomen. De parkeerplaatsen gelden immers voor de woning zowel als voor de 3 vergunde 
kamers. Dit zal worden aangepast in de regels. 
 
Ambtshalve wordt in het bestemmingsplan ook een begrip voor een bed & breakfast opgenomen. 

 
Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van: 
de verbeelding van het bestemmingsplan: 

- Het bouwvlak wordt aangepast aan de huidige situatie. 
- Het aanduidingsvlak  voor de functie bed & breakfast (bb) wordt aangepast aan het bouwvlak 

De regels van het bestemmingsplan (ambtshalve wijziging) 
- artikel 19 Wonen lid 19.4 sub a 2 wordt toegevoegd dat de 4 parkeerplaatsen gelden voor de 

woning en de bed & breakfast. 
 
Zienswijze nummer 2 
Reclamant 2 heeft de volgende zienswijze voor de locatie de Wilbert ingediend: 
Marente heeft in het verleden met de gemeente Katwijk gesprekken gehad waarin werd aangegeven 
dat ze op de lange termijn planontwikkelingen heeft op het terrein van de Wilbert. Het 
bestemmingsplan voor Katwijk aan den Rijn 2012 biedt geen flexibiliteit voor de mogelijke gewenste 
aanpassingen. Omdat Marente in 2013 wil starten met het planproces, zouden ze een ander 
planologisch kader willen zien dan in het ontwerp bestemmingsplan is voorgesteld. 
 
Beoordeling 
Bij de gemeente is bekend dat Marente in de toekomst wil uitbreiden of wil ontwikkelen. In de 
gesprekken die hierover zijn gevoerd, is echter aangegeven dat voor een deel van het terrein binnen ca. 
5 jaar ontwikkelingen gewenst zijn, overige eventuele ontwikkelingen zijn niet binnen 10 jaar te 
verwachten. In vervolg op die gesprekken heeft vorig jaar een gezamenlijk overleg met de provincie 
plaatsgevonden. Hierin is door de provincie aangegeven dat Marente met een voorstel moet komen, op 
basis waarvan de provincie kan toetsen of dit passend is bij de landgoedbiotoop. Wanneer er nadere 
plannen bekend zijn,  kan in overleg met de provincie en de gemeente nader gekeken worden naar de 
mogelijkheden.  
 
Ontwerpbestemmingsplan Katwijk aan den Rijn 2012 betreft een reguliere herziening, waar alleen 
enkele kleine ontwikkelingen in zijn opgenomen. Het betreft geen ontwikkelbestemmingsplan wat 
wordt opgesteld om (grotere) ontwikkelingen mogelijk te maken en waarvan de planning op deze 
ontwikkelingen wordt afgestemd. Voor meer flexibiliteit of voor opname van de mogelijke genoemde 
ontwikkeling in dit bestemmingsplan - bijvoorbeeld door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid 
- dienen al veel meer gegevens bekend te zijn, zoals globale bouwvlakken, maximale bouwhoogten en 
uitkomsten van b.v. een verkennend archeologische onderzoek of een bodemonderzoek . 
 
Mocht binnen de komende 10 jaar inderdaad behoefte zijn aan ontwikkelingen op het terrein van de 
Wilbert, dan zal hiervoor middels een andere ruimtelijke procedure – b.v. een uitgebreide 
omgevingsvergunning – ruimte aan kunnen worden geboden. Gezien de eisen van de provincie dient 
hierbij met zowel de provincie als met de gemeente nader overleg plaats te vinden. 
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Beantwoording 
Deze zienswijze leidt niet  tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Zienswijzen nummer 3 
 
Reclamant 3 heeft de volgende zienswijze voor het beleid van het Hoogheemraadschap ingediend: Het 
Hoogheemraadschap verzoekt om in de toelichting van het bestemmingsplan enkele teksten op te 
nemen. 
3.1  Reclamant 3 stelt een andere tekst voor aangaande de toelichting aangaande de Keur en 

Beleidsregels. 
 
3.2  Reclamant 3 stelt een andere tekst voor aangaande de toelichting aangaande de Riolering en 

afkoppelen. 
 
3.3 Reclamant 3 stelt een andere tekst voor aangaande de toelichting aangaande de Zorgplicht en 

preventieve maatregelen voor Hemelwater. 
 
Beoordeling 
3.1  In de toelichting van het bestemmingsplan is al een overeenkomstige tekst opgenomen waarin 

wordt verwezen naar de Keur en Beleidsregels. Hierin is volgens de gemeente Katwijk duidelijk 
verwezen naar het beleid van het Hoogheemraadschap en staat alle relevante informatie. Wel 
wordt de informatie toegevoegd die betrekking heeft op de actualisatie van de Beleidsregels in 
2011. 

 
3.2  Zowel de voorkeursvolgorde en de zorgplicht voor hemelwater is al opgenomen in het vigerende 

VGRP van de gemeente. Hiermee  is dit al geborgd in het bestemmingsplan. Deze tekst hoeft niet 
nog apart te worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 
3.3 De opsomming van preventieve maatregelen betreft de wijze van uitvoeren en hoort niet thuis in 

de toelichting het bestemmingsplan, maar in het VGRP. Daarin is het beleid van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland al opgenomen.. Binnenkort wordt het VGRP van de gemeente 
herzien. Bij de herziening wordt gekeken of de opsomming  van de preventieve maatregelen in het 
VGRP moet worden opgenomen. 

 
Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt wel tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
Het bestemmingsplan wordt op de volgende punten aangepast: 

- In de toelichting in paragraaf 2.3.4 Keur en Beleidsregels, wordt extra tekst toegevoegd met 
betrekking tot de actualisatie van de Beleidsregels in 2011. 

 
Zienswijzen nummer 4 
 
Reclamant 4 heeft de volgende zienswijze voor de locatie Looyerslaan 53 ingediend: 
4.1  Reclamant vraagt om de ruimtelijke beslissing d.d. 20 september 2011 aangaande de 

bouwaanvraag voor de Looyerslaan 53 d.d. 20 september 2011 te heroverwegen en daarmee de 
aangevraagde uitbreiding toe te staan. In deze bouwaanvraag wordt voorgesteld om de woning 
aan de voorzijde richting het perceel van Looyerslaan 51 op de begane grond en de verdieping uit 
te breiden en aan deze zijde ook een uitbreiding toe te staan in de vorm van een geveloptrekking. 
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4.2 Reclamant geeft aan dat een uitbreiding gewenst is vanwege medische gronden, waarbij een 
uitbreiding van de badkamer gewenst is zonder dat deze ten koste gaat van de bestaande 
slaapkamers. 

 
4.3  Reclamant vraagt of het bouwvlak van de woning aan de voorzijde bij de garage mag worden 

vergroot ten behoeve van een uitbreiding van de woning ter plaatse van de entree. 
 
4.4  Reclamant vraagt of naast de tuin van de woning aan de zijde van het Lage Mallegat een strook 

groen gehuurd of gekocht kan worden. 
 
Beoordeling 
 
4.1  Stedenbouwkundig gezien blijven we als gemeente bij ons standpunt d.d. 20 september 2011 

waarin staat dat de uitbreiding van de woning aan de voorzijde ruimtelijk ongewenst is. De 
verschillende vrijstaande en twee-onder-een kap woningen zijn onderling verbonden met een 
duidelijke schakering rond het pleintje. De hoofdmassa’s van de woningen komen hierin duidelijk 
naar voren ten opzichte van de veelal terug liggende ondergeschikte functies van de woning, hier 
willen we aan vasthouden. Meer toelaten aan de voorzijde geeft ruimtelijk een te grote impact op 
de verdichting richting de openbare ruimte en wordt de woning een te fors object richting het 
naastgelegen pand. Een aanbouw van twee lagen is hier bovendien ongewenst, omdat de aanbouw 
zoals deze hier is voorgesteld een wezenlijk vreemd element is en hiermee afbreuk doet aan het 
hoofdvolume van de woning.  
 
Zowel vergunningsvrij als binnen de ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan zijn nog 
ruimschoots mogelijkheden om de woning op de begane grond uit te breiden.  
Daarbij zou ruimtelijk naar een oplossing gezocht moeten worden aan de achterzijde van de 
woning.  
 

4.2 De gevraagde uitbreiding op de begane grond wordt door de aanvrager met name voorgesteld om 
een uitbreiding op de verdieping van de badkamer en van een slaapkamer mogelijk te maken.  
Bij de indiening van de zienswijze is niet gebleken dat vanwege de medische gronden een 
uitbreiding op de verdieping de enige mogelijke oplossing zou zijn.  
De gemeente Katwijk kan – wanneer sprake is van aangetoonde medische noodzaak en de 
bestaande uitbreidingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden – afwijken van de bouwregels 
om meer bebouwingsmogelijkheden voor aan- of uitbouwen op de begane grond toe te staan. 
De aanvrager heeft nog voldoende ruimte om de woning op een andere wijze te vergroten en de 
gewenste uitbreiding van de badkamer op een andere wijze binnen de woning op te lossen, 
bijvoorbeeld door de toevoeging van een slaap- of badkamer op de begane grond, of door voor een 
andere – minder uitgebreide aanpassing te kiezen binnen de huidige plattegrond. Ook het 
voorgestelde onder 4.1 biedt nog mogelijkheid voor de uitbreiding. 

 
4.3  Stedenbouwkundig gezien is het niet wenselijk om het bouwvlak richting de openbare ruimte te 

vergroten. Het is niet wenselijk om de terug liggende gevel van de garage naar voren te trekken, 
omdat het afbreuk doet aan de massa van het hoofdgebouw, deze wordt minder herkenbaar. 
Tevens wordt de gevel(wand) langs de openbare ruimte door de voorgestelde uitbreiding 
verlengd, er ontstaat een nog langere dichte wand langs de openbare ruimte, terwijl hier openheid 
en een vriendelijke overgang van publiek naar privé gewenst is in het al stenige gebied.    
Daarnaast wordt door de gevraagde uitbreiding zowel het gebruik van het parkeren in de garage 
als het gebruik van parkeren op de oprit onmogelijk. Deze parkeerplaatsen tellen mee in de 
parkeerbalans voor het gebied. Omdat de parkeerbalans hier zeer krap is, is er geen mogelijkheid 
het parkeren elders op te lossen.  
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4.4  Zowel vanuit de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet, vanuit het beleid groen en vanuit het 
beleid Masterplan Vizier op de rivier is het verhuren of verkopen van deze gronden niet gewenst, 
omdat vanuit dit beleid openbaarheid van de oevers in dit gebied dienen zo veel mogelijk 
behouden dient te worden en waar mogelijk zelfs vergroot.  

 
Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Zienswijzen nummer 5 
 
Reclamant 5 heeft de volgende zienswijze voor de locatie Wassenaarseweg 49 ingediend: 
Reclamant wil de huidige woning ombouwen en herbestemmen tot een huurwoning met een bed & 
breakfast (B&B) met 6 kamers.  
 
Beoordeling 
De aanvraag betreft een ontwikkeling die impact heeft op de omgeving. Hierop hebben 
belanghebbenden nog geen zienswijzen kunnen indienen. Vanuit dat oogpunt is het niet wenselijk om 
een dergelijke ontwikkeling in het bestemmingsplan op te nemen.  
 
Wel is al inhoudelijk naar de zienswijze gekeken. 
Vanuit het beleid Economie en Toerisme van de gemeente Katwijk wordt het uitbreiden van 
verblijfsrecreatie gestimuleerd. Het toevoegen van een locatie voor een B&B voldoet aan dit beleid. 
Voor een B&B geldt echter dat dit een logies verstrekking is die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie, 
in dit geval Wonen. Het voorgestelde gebruik in de zienswijze betreft in wezen het splitsen van de 
huidige woning in een kleinere huurwoning en het toevoegen van een pension. Gezien de beleidsvisie 
op het toevoegen van logies en de ligging en de schaal van de woning is dit gebruik hier wel 
voorstelbaar, maar dient nog nader gekeken worden of wel aan de overige eisen kan worden voldaan.  
Met name dient de aanvraag te voldoen aan de geldende parkeernorm.  
Bij een B&B en ook bij kamerverhuur wordt een norm gehanteerd van ‘kamerverhuur’, dit is 0,6 
parkeerplaatsen per kamer. In totaal is de parkeerbehoefte voor 6 kamers dus 4 parkeerplaatsen. Het 
pand is in de huidige situatie 1 woning. Dit heeft een parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen. Mocht de 
woning gewijzigd worden naar een huurwoning dan heeft dit geen invloed op de parkeerbehoefte, die 
blijft 2 parkeerplaatsen. 
De parkeerbehoefte van de B&B /pension en de woning ligt op dezelfde momenten. Dubbelgebruik van 
dezelfde parkeerplaatsen is dus niet mogelijk. In totaal neemt de parkeerbehoefte met 4 
parkeerplaatsen toe. Deze extra parkeerbehoefte is niet in de directe omgeving op te vangen. Noch op 
eigen terrein te realiseren volgens de parkeernormen van de gemeente Katwijk. 
 
Daarnaast geldt dat aan de realisatie van een pension meer bouwkundige eisen worden gesteld, dan 
aan de realisatie van een bed & breakfast, omdat bij een pension sprake is van een bedrijfsmatige 
bestemming.  
 
Naar aanleiding van nader overleg met de gemeente kan, beoordeeld worden of – na aanpassingen van 
het voorstel – toch kan worden voldaan aan de eisen.   
 
Beantwoording 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
Ambtshalve is wel geconstateerd dat op het pand aan de Wassenaarseweg de aanduiding 
aaneengesloten (aeg)  is verbonden, dit moet vrijstaand (vrij) zijn.  
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Zienswijzen nummer 6 
 
Reclamant 6 heeft de volgende zienswijze voor de locatie Kwakkelwei ingediend: 
6.1 Volgens reclamant is de wijzigingsbevoegdheid  zoals omschreven in de toelichting 4.2.2 

Wijzigingsbevoegdheid voor de Kwakkelwei nog lang niet ver genoeg uitgewerkt (gevolgen 
belanghebbenden, omwonenden), omdat de genoemde plannen nog te weinig zijn uitgewerkt. 
Reclamant verwijst hier naar de plannen die betrekking hebben op de mogelijke realisatie van het 
stadspark met horeca  en het realiseren van extra speelplekken, realisatie waterbalkons langs de 
oevers, het realiseren van verblijfsrecreatie, fietsbruggen over de Oude Rijn en Additioneel kanaal 
(zie ook locaties op plankaart). Verandering van agrarische gronden naar een  
recreatiebestemming heeft een negatieve impact op de leefomgeving van reclamant en op de 
leefomgeving en de waarde van de huizen aan de Oude Rijn. 

 
Reclamant wijst er op dat voor het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid de haalbaarheid in 
het bestemmingsplan moet worden aangetoond. Volgens Reclamant is dit nog onvoldoende 
gebeurd. 

 
6.2 Reclamant gaat niet akkoord met de wijzigingsbevoegdheid omdat: 
 

a. het hier niet om een ontwikkeling gaat die nog niet geheel duidelijk is maar is er sprake 
van een nog volledig in te vullen plan. 

b. de wijzigingsbevoegdheid mag geen structurele wijziging van het bestemmingsplan 
mogelijk maken." Op dit moment is er sprake van een aantal weidevogels en af en toe een 
tractor die het gras maait. In de toekomst zou er  een compleet stadspark gerealiseerd 
kunnen worden met alle gevolgen van dien voor onze leefomgeving. Bijvoorbeeld een 
feesttent in je achtertuin. 

c. Er volgens reclamant geen gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek is toegevoegd aan het 
ontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de Kwakkelwei. 

 
 
Beoordeling 
Het is correct dat er nog geen zicht is op de ontwikkeling van een stadspark. De wijzigingsbevoegdheid 
is dan ook niet gericht op het realiseren van het stadspark en eventuele daarbij behorende 
voorzieningen en bebouwing, maar op het mogelijk maken van het gebied voor een speelterrein.  
De genoemde fietsroute is wel voorgesteld in het beleid en hiervan is wel de verwachting dat deze 
binnen 10 jaar gerealiseerd gaat worden. Omdat nog niet met zekerheid valt te zeggen of de daarvoor 
benodigde oeververbindingen hier gerealiseerd kunnen worden, is gekozen voor een 
wijzigingsbevoegdheid. Hiermee  is wel gegarandeerd dat met een eenvoudiger procedure uitvoering 
aan dit beleid kan worden gegeven, maar is niet vereist dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, zoals bij een 
uitwerkingsplicht.  

a. De genoemde ontwikkeling die mogelijk worden gemaakt zijn het toevoegen van een fietsroute 
en mogelijke speelruimte. De ontwikkeling van een fietsroute via de Kwakkelwei is opgenomen 
in de Brede structuurvisie en het Masterplan ‘vizier op de rivier’ en maakt onderdeel uit van 
het IVVP.  

b. In de wijzigingsbevoegdheid zijn geen activiteiten opgenomen zoals door reclamant zijn 
genoemd. Er kan niet zomaar een feesttent/festivalterrein worden toegevoegd.  Dit gebruik 
zou horen bij de ontwikkeling van een stadspark. Voor dergelijk gebruik zou ook al in de 
wijzigingsbevoegdheid iets moeten worden opgenomen. Aangezien dat niet het doel is van de 
bevoegdheid, is dit hierin niet opgenomen. 

c. De haalbaarheid van de gewenste wijziging in een stadspark is inderdaad niet aangetoond; bij 
6.1 is al aangegeven dat de wijzigingsbevoegdheid niet daarvoor is bestemd. Wel kan met de 
wijziging een fietspad worden aangelegd. Dat een dergelijke route nodig is, is al in 
verschillende beleidsstukken opgenomen, waaronder de Brede Structuurvisie en het IVVP . 
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Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt wel tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Het bestemmingsplan wordt op de volgende punten aangepast: 
In de toelichting wordt bij teksten over de wijzigingsbevoegdheid duidelijker aangegeven dat via de 
wijzigingsbevoegdheid niet wordt beoogd dat een stadspark gerealiseerd wordt. Daar waar de 
wijzigingsbevoegdheid staat omschreven wordt Recreatie vervangen door Groen. 
In de regels bij artikel 2 lid 3 Agrarisch wordt de wijzigingsbevoegdheid aangepast door een 
wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming groen. 
 
Zienswijzen nummer 7 
 
Reclamant 7 heeft de volgende zienswijze voor de locatie Rijnstraat 8 ingediend: 
 
7.1  Vanaf 1986 is hier ons architectenbureau gevestigd dat mogelijk was omdat het bureau niet groter 

was dan de 40% van het totale vloeroppervlak e.e.a. zoals aangegeven in de brief d.d. 07-04-1986 
welke als bijlage is toegevoegd. De kantoorruimte bevindt zich op verdieping van de achter onze 
woning gelegen voormalige bollenschuur (afmeting ca. 12x13m) met op de begane grond een 
eigen entree. De overige ruimte op de begane grond is altijd gebruikt als (aparte) woonruimte. 

 
7.2  In het vorige bestemmingsplan was deze gemengde bestemming mogelijk echter in het ter visie 

gelegde bestemmingsplan is de woonbestemming beperkt tot het woonhuis en is de bollenschuur 
alleen bestemd als bedrijf. Daarnaast wijkt de goot- en nokhoogte van de bollenschuur in het ter 
visie gelegde bestemmingsplan af t.o.v. van het vorige bestemmingsplan, waarvan een afdruk als 
bijlage is toegevoegd. 

 
7.3  Reclamant verzoekt de bestemming ter plaatse van de voormalige bollenschuur omgezet naar 

‘enkelbestemming gemengd-1’ zodat de gemengde bestemming van wonen en kantoor 
gehandhaafd kan blijven 

 
7.4 Reclamant verzoek de goot- en nokhoogte van de voormalige bollenschuur aan te passen naar de 

werkelijk hoogtes conform is opgenomen in het vorige bestemmingsplan :  respectievelijk 6,5m en 
7,5m. 

 
Beoordeling 
 
7.1 Gezien de brief van 1986, is nader gekeken of het gebruik voor bewoning van de bollenschuur 

mogelijk is binnen de vigerende en toekomstige bestemming en wat in de brief of op enig ander 
moment voor dit perceel is vergund.  
De bijgevoegde brief d.d. 7 april 1986 betreft een vergunning om de woning en de bijgebouwen (in 
dit geval de bollenschuur)  te gebruiken voor een architectenkantoor, voor zover het gebruik niet 
meer dan 40% van de woning en haar bijgebouwen betreft. In de brief wordt niet toegestaan om 
de bollenschuur te betrekken bij de hoofdwoning. Ook in het dossier voor dit adres zijn geen 
andere documenten gevonden waarmee dit gebruik is toegestaan.  
Gebruik van de bollenschuur ten behoeve van de woonbestemming is dus wel toegestaan, zoals 
ook voor andere bijgebouwen of uitbreidingen van een woning geldt. Uitbreiding van het 
bouwvlak van de woning ter plaatse van de bollenschuur is expliciet niet toegestaan en willen wij 
ook niet toestaan, omdat dit zou betekenen dat de bollenschuur onderdeel uit gaat maken van het 
hoofdgebouw, waar het altijd een bijgebouw is geweest. In principe zou dit tot gevolg hebben dat 
meer erfbebouwing kan worden toegevoegd, wat tot ongewenste verdichting op het achtererf kan 
leiden. 
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7.2 De planologische vertaling zoals is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan is conform de 

opname van het perceel in het bestemmingsplan Katwijk aan den Rijn 2004: 
- De gehele bollenschuur valt onder de bestemmingen wonen, waarbinnen gebruik voor wonen 

is toegestaan, volgens de gebruiksmogelijkheden van een bijgebouw. Dit betekent dat hier geen 
permanente bewoning is toegestaan, maar wel aan het wonen ondergeschikt gebruik. 

- De bollenschuur is opgenomen als bijgebouw en heeft geen eigen bouwvlak 
- Voor de bollenschuur geldt het gebruik voor een bedrijf, waaronder het voormalige 

architectenbureau viel. 
Planologisch gezien is er hiermee niets gewijzigd. Ook wordt het oorspronkelijke gebruik niet 
onmogelijk gemaakt. 
 

7.3  De door reclamant voorgestelde planologische vertaling geeft meer mogelijkheden dan ruimtelijk 
gewenst is en/of  door reclamant gevraagd is. De voorgestelde wijze van bestemmen zou 
betekenen dat: 

- Het bouwvlak wordt uitgebreid, waardoor op het perceel meer erfbebouwing kan worden 
gerealiseerd dan ruimtelijk wenselijk is 

- Meerdere functies mogelijk zijn dan nu onder de functie-aanduiding bedrijf (b) vallen, zonder 
dat hier nader wordt onderbouwd waarom deze functies gewenst zijn 

- Het perceel in twee verschillende bestemmingen wordt opgeknipt, waar voor een perceel altijd 
de hoofdbestemming wordt gekozen 
 

Deze mogelijkheden worden allen niet gevraagd door reclamant en zijn ook niet nader ruimtelijk 
onderbouwd.  

  
7.4  Inderdaad zijn andere goot- en bouwhoogten opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan dan in 

het geldende bestemmingsplan. Deze zullen worden aangepast conform de zienswijze. 
 
Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
Het bestemmingsplan wordt op de volgende punten aangepast: 
Verbeelding: 

- De nok- en goothoogte van het bijgebouw worden gewijzigd naar respectievelijk 6,5 en 7,5 m. 

 
Zienswijzen nummer 8 
 
Reclamant 8 heeft de volgende zienswijze voor de locatie Molentuinweg 7 ingediend: 
Reclamant verzoekt om de vestiging van 3 appartementen op de Molentuinweg 7 mogelijk te maken. 
 
Beoordeling 
Zie mijn opmerking bij nummer 5 
Om de woning te kunnen splitsen, zijn er verschillende ruimtelijke eisen waaraan voldaan dient te 
worden. Een van de belangrijkste eisen betreft de parkeernorm. Voor deze locatie is al aan reclamant 
aangegeven in 2011 dat voor het realiseren van 3 appartementen op dit terrein onvoldoende 
mogelijkheden bestaan om aan de parkeereisen te voldoen.  
 
In het kader van het bestemmingsplan is op nieuw naar het verzoek gekeken en is wederom een 
negatief advies aangaande het parkeren gegeven: 
 

 In het gebiedstype waar de Molentuinweg onder valt (rest bebouwde kom) worden de 
volgende normen gehanteerd bij de volgende prijsklassen: 

o Goedkoop: 1,6 pp/woning 
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o Middelduur: 1,8 pp/woning 
o Duur: 2 pp/woning 

 
Prijsklasse huur (€ / maand) koop 
goedkoop huurprijs < 361,66 koopprijs < € 195.000 
middelduur 361,66 ≤ huurprijs < 554,76  € 195.000 ≤ koopprijs < € 

300.000  
duur huurprijs ≥ € 554,76 koopprijs ≥ € 300.000 

 
o Is een appartement kleiner dan 60 m² dan wordt een norm gehanteerd van 1,4 

parkeerplaatsen. 
 In de huidige situatie gaat het om één woning met een parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen 

en voor het aannemersbedrijf wordt een norm gehanteerd van 0,8 parkeerplaatsen per 100 m² 
bruto vloeroppervlak. 

 Er zijn geen mogelijkheden om op de Molentuinweg te parkeren, voor de woning en het 
aannemersbedrijf wordt dus inderdaad al op de oprit geparkeerd. Met de huidige 
parkeerbehoefte is die oprit al bezet en kan de extra parkeerbehoefte niet worden opgevangen. 

 
Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
Zienswijzen nummer 9 
 
Reclamant 9 heeft de volgende zienswijze voor de locatie Anjerstraat 7  ingediend: 
Naast de bestaande berging bij de woning Anjerstraat 7 verzoekt reclamant een uitbreiding te kunnen 
realiseren conform de  afgegeven tekening.  
 
Beoordeling 
Ambtshalve is al geconstateerd dat de oorspronkelijke bestemming niet correct is overgenomen in het 
bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan is sprake van een onbebouwbaar erf. Dit is 
abusievelijk in het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd in Wonen, maar moet ambtshalve worden 
gewijzigd in Tuin. 
Binnen de bestemming Tuin is geen berging/garage te realiseren zoals is aangevraagd. 
Stedenbouwkundig is dergelijke erfbebouwing hier niet gewenst. Bebouwing zoals voorgesteld direct 
aan voorperceelsgrens en tegen de zijperceelsgrens heeft een te grote impact op het openbaar gebied 
en geeft te veel verdichting. Erfbebouwing is toegestaan volgens de mogelijkheden in het oude 
bestemmingsplan en volgens de vergunningsvrije bouwmogelijkheden. 
 
Beantwoording 
 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
Ambtshalve is wel geconstateerd dat de oorspronkelijke bestemming niet juist is overgenomen. Het 
zijerf krijgt daarom de bestemming Tuin.  
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3. Wijzigingen n.a.v. de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
 
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn enkele wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. 
Daarnaast is gebleken dat het bestemmingsplan op enkele punten ambtshalve aanpassingen behoeft. 
Het gaat om de volgende aanpassingen: 
 
Verbeelding 

Legenda: 
Ambtshalve wijzigingen 
 Wro-zone wijzigingsgebied 2 is toegevoegd 
 Waarde-Archeologische verwachting is gewijzigd in Waarde-Archeologisch 

Verwachtingsgebied 
 
Bestemmingen: 
Ambtshalve wijzigingen: 

 Ter plaatse van de Klappermanstraat 58 worden de gronden aan het water gewijzigd van 
de bestemming Groen en Verkeer-Verblijfsgebied in de bestemming Tuin 

 Ter plaatse van de Zonnebloemstraat 30 is de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied 
gewijzigd in de bestemming Tuin 

 Ter plaatse van de Anjerstraat 7 is op het zijerf de bestemming Wonen gewijzigd in de 
bestemming Tuin 

 Ter plaatse van de hoek Tulpstraat/Pioenhof is de bestemming Wonen gewijzigd in de 
bestemming Groen 

 Ter plaatse van de hoek Dahliastraat/Lupinehof is de bestemming Wonen gewijzigd in de 
bestemming Groen 

 Ter plaatse van de Hyacinthenstraat is de bestemming Groen voor een strook van 0,5 m 
gewijzigd in de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied 

 Ter  plaatse van de Rijnstraat 60 en 62, Van Egmondstraat 1, Achterweg 23, 25 en 27 is de 
bestemming Gemengd-1 gewijzigd in Gemengd-2  

 
Dubbelbestemmingen: 
Wijzigingen ten gevolge van nader archeologisch onderzoek 

 Ter plaatse van de Commandeurslaan 29 is de bestemming Waarde-Archeologisch 
Verwachtingsgebied gewijzigd in Waarde-Archeologie. 

 
Bouwvlakken: 
Ambtshalve wijzigingen: 

 Ter plaatse van de Kwakkelwei is het bouwvlak van een kas aangepast naar een 
aanduidingsvlak waarin  een mobiel bouwwerk betreft; 

 Ter plaatse van de Rijnstraat 135 is het bouwvlak iets aangepast i.v.m. een vergund 
bouwplan. 

Wijzigingen ten gevolge van zienswijzen: 
 Ter plaatse van de Schaape Wei 1 is het bouwvlak aangepast aan de werkelijke situatie 

 
Aanduidingen: 
Ambtshalve wijzigingen: 

 Ter plaatse van het Additioneel kanaal is de aanduiding specifieke vorm van water - 
fietsbrug (swa-fb) iets verbreed 

 Ter plaatse van de Commandeurslaan 29 zijn de volgende aanpassingen gedaanvanwege 
een betere vertaling van de stedenbouwkundige uitgangspunten: 

o De bouwhoogte van een deel van het bouwvlak zijn aangepast van 8,5 naar 9 m 
o Aan het bouwvlak is een maximaal bouwpercentage gekoppeld 
o Het aanduidingsvlak voor een bijgebouw is iets gewijzigd 

Wijzigingen ten gevolge van zienswijzen: 
 Ter plaatse van de Schaape Wei is de aanduiding Bed & Breakfast (bb) over het gehele 

bouwvlak komen te liggen 
 Ter plaatse van de Rijnstraat 8 zijn de bouwhoogten van het bijgebouw aangepast 
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Toelichting 
Hoofdstuk 2 Beleid 
2.3 Regionaal beleid  

 sub 2.3.5 Conclusies is de conclusie aangaande de ontwikkeling aan de Commandeurslaan 
aangepast. 

2.4 Gemeentelijk beleid  
 sub 2.4.5 Woonvisie is de conclusie iets aangepast aangaande de ontwikkeling aan de 

Commandeurslaan omdat deze direct in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt  
 sub 2.4.9 Groen en 2.4.10  Speelruimtebeleidsplan zijn de laatste alinea wat aangepast ten 

gevolge van zienswijze 6 
 sub 2.4.11 Beleidsnota Archeologie is extra informatie toegevoegd in verband met de 

uitkomsten van het archeologische onderzoek 
 sub 2.4.16 Economisch beleidsplan 2010 is vervangen door Uitvoeringsplan Economie 

2011-2014 
 sub 2.4.17 Toeristisch Recreatief Actieplan is geactualiseerd 
 sub 2.4.20 Bomenbeleidsplan is toegevoegd i.v.m. nieuw vastgesteld beleid. 
 

Hoofdstuk 3 Huidige situatie 
3.8 Groen, Water en Recreatie en 3.9 Speelvoorzieningen is tekst gewijzigd met betrekking tot de 
wijzigingsbevoegdheid i.v.m. zienswijze 6 
 
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen 
4.2 Toekomstige ontwikkelingen 

 Sub 4.2.1 Nieuwbouwplannen is de tekst aangaande de ontwikkeling aan het Schulpeinde 
gewijzigd, omdat hier nog geen omgevingsvergunning voor is verleend. 

 Sub 4.2.2 Wijzigingsbevoegdheid is de tekst aangaande de wijzigingsbevoegdheid voor de 
Kwakkelwei aangepast vanwege  zienswijze 6 

 Sub 4.3 is toegevoegd vanwege ambtshalve wijzigingen en vanwege de ruimtelijke 
onderbouwing ten behoeve van Schulpeinde. 

 
Hoofdstuk 5 Milieu & Omgevingsaspecten 

 Sub 5.1 Duurzaamheid, sub 5.2 Bedrijvigheid, sub 5.3 Geluid, sub 5.4 Bodem, sub 5.5 
Luchtkwaliteit, sub 5.6 Natuurbescherming, sub 5.10 Waterhuishouding:  

o tekst is toegevoegd vanwege de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van 
Schulpeinde. 

 
Bijlagen bij de toelichting 
 Ambtshalve wijzigingen 

 Nota van zienswijzen en beantwoording is toegevoegd 
 Bomenlijst is toegevoegd als bijlage bij het nieuw toegevoegde beleid  
 Bijlage 3 Archeologisch bureauonderzoek Commandeurslaan 29 is vervangen door een 

onderzoek met proefboringen in verband met nader archeologisch onderzoek 
 Bijlage Bodemonderzoek voor locatie Schulpeinde is toegevoegd 
 Bijlage Archeologisch onderzoek voor locatie Schulpeinde is toegevoegd 
 Bijlage Voor locatie Commandeurslaan is van bijlage bij de Regels verplaatst naar bijlage 

bij de toelichting 
 
Regels 
Aanpassing standaard regels 
In de regels zijn verschillende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd vanwege een aanpassingen van de 
standaard regels. Deze wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van gewijzigde wetgeving waardoor 
sommige begrippen niet nodig zijn en enkele regels overbodig zijn. 
Daarnaast zijn vanuit  het ruimtelijk beleid enkele wijzigingen aangebracht zoals de verruiming van de 
dakdoorbreking in het zijdakvlak tot 25%, waarmee de afwijkingsbevoegdheid hiervoor is komen te 
vervallen.  
 
De belangrijkste van deze wijzigingen zijn hieronder opgenomen.  
 
Artikel 1 Begrippen is toegevoegd of aangepast, vanwege ambtshalve wijziging: 
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 1.20 bed & breakfast toegevoegd 
 1.78 mansardekap is iets gewijzigd 
 1.91 pension is toegevoegd 
 1.110 Wgh-inrichtingen aangepast i.v.m. nieuwe wetgeving 

Door de toevoegingen zijn de bestaande artikels doorgenummerd 
 
Artikel 5 Detailhandel is toegevoegd vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 5.3 Specifieke gebruiksregels sub d aangaande de ondergeschikte nevenactiviteit 
horeca 

 
Artikel 7 Gemengd – 1 is toegevoegd of aangepast, vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 7.1 Doelomschrijving: sub a en j zijn samengevoegd 
 lid 7.2.1 Bouwregels hoofdgebouwen: sub d en e aangaande dakkapellen zijn 

samengevoegd; 
 lid 7.2.2 Bouwregels aan- en uitbouwen en bijgebouwen: sub e is komen te vervallen; 
 lid 7.3.1 Afwijken ten behoeve van dakdoorbreking van het dakvlak is komen te vervallen. 

 
Artikel 8 Gemengd -2,  Artikel 9 Gemengd -3, Artikel 10 Gemengd -4, Artikel 11 Gemengd -5 zijn 
aangepast vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 Doelomschrijving: sub a consumentverzorgende bedrijfsactiviteit is 
vervallen 

 lid 8.2.1, 9.2.1, 10.2.1, 11.2.1 Bouwregels hoofdgebouwen: sub d en e aangaande 
dakkapellen zijn samengevoegd; 

 lid 8.2.2, 9.2.2, 10.2.2, 11.2.2  Bouwregels aan- en uitbouwen en bijgebouwen: sub e is 
komen te vervallen; 

 lid 8.3.1, 9.3.1, 10.3.1, 11.3.1 Afwijken ten behoeve van dakdoorbreking van het dakvlak is 
komen te vervallen; 

 lid 8.3.2, 9.3.2, 10.3.2, 11.3.2 Afwijken ten behoeve van mindervaliden maximaal 
oppervlak is gewijzigd. 

 
Artikel 12 Groen is aangepast vanwege ambtshalve wijziging: 

 lid 12.1 sub b: evenementen is verwijderd 
 lid 12.2.1 Bouwregels gebouwen hoogte van nutsvoorzieningen is aangepast. 

 
Artikel 15 Recreatie is komen te vervallen naar aanleiding van zienswijze 6.  
 
Overige artikelen zijn doorgenummerd: 
 
Artikel 16 Tuin is aangepast vanwege ambtshalve wijziging: 

 lid 16.2.3 Bouwregels Erkers: bij sub c, d, e zijn de afmetingen aangepast. 
 
Artikel 17 Verkeer – Verblijfsgebied is aangepast vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 18.1 sub d: evenementen is verwijderd 
 lid 18.2.1 bouwregels gebouwen hoogte van nutsvoorzieningen is aangepast 

 
Artikel 18 Water is toegevoegd of verwijderd vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 19.1 sub e evenementen is verwijderd 
 lid 19.1 sub d en e: ligplaatsen voor vaartuigen en recreatief gebruik zijn toegevoegd; 

 
Artikel 20 Wonen is toegevoegd of aangepast, vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 20.1 Doelomschrijving:  
o sub a consumentverzorgende bedrijfsactiviteit is vervallen 

 lid 20.2.1 Bouwregels hoofdgebouwen: sub f en g aangaande dakkapellen zijn 
samengevoegd; 

 lid 20.2.2 Bouwregels aan- en uitbouwen en bijgebouwen: sub g is komen te vervallen; 
 lid 20.3.1 Afwijken ten behoeve van dakdoorbreking van het dakvlak is komen te vervallen. 
 

Artikel 20 Wonen is toegevoegd of aangepast, vanwege zienswijze 1 en zienswijze 6 
 lid 20.4 sub a2: de parkeernorm ten behoeve van de bed & breakfast 
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Artikel 25 Waarde –Archeologie en Artikel 26 Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied: 

 gehele artikel is aangepast n.a.v. nieuwe standaardregels. 
Artikel 27 Waarde – Cultuurhistorie is aangepast vanwege ambtshalve zienswijze 
 
 
Artikel 29 Algemene bouwregels is aangepast, vanwege ambtshalve wijzigingen: 

 lid 29.5.2 Afwijken van de regels komt te vervallen 
 

Artikel 30 Algemene aanduidingsregels is toegevoegd of aangepast, vanwege ambtshalve wijzigingen: 
 Vrijwaringszone – landgoedbiotoop blikveld vanwege ambtshalve wijzigingen 
 De artikelen zijn in alfabetische volgorde geplaatst. 

 
Artikel 31 Algemene wijzigingsregels is vervallen n.a.v. de nieuwe standaardregels voor archeologie. 

 
 
 
 
 





 Bijlagen bij de toelichting 

Bijlage 2:  Bijlage bomenbeleidsplan : 
Waardevolle bomenlijst plangebied Katwijk aan den 

Rijn 2012 

 





INVENTARISATIE WAARDEVOLLE BOMEN 2011

BoomnummerSoort Conditie ToeverwchtBijzonderheden Straat Diameter Hoogte

3.30.1 Ae.hi Goed Goed

Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de 
Achterweg te Katwijk.

Achterweg (K) 27 hoek Van 
Egmondstraat 100-150 15

3.30.2 Ae.hi Redelijk Redelijk
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 31 70-80 16

3.30.3 Ae.hi Redelijk Matig
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 31 70-80 16

3.30.4 Ae.hi Goed Redelijk
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 14 80-90 16

3.30.5 Ae.hi
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 14 60-70 16

3.30.6 Ae.hi Slecht VELLEN
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 35a to 50-60 16

3.30.7 Ae.hi Goed Goed
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 35a to 50-60 16

3.30.8 Ae.hi Goed Goed
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 16 50-60 16

3.30.9 Ae.hi Redelijk Redelijk
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 35 70-80 16

3.30.10 Ae.hi Goed Goed
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 16 50-60 16

3.30.11 Ae.hi Redelijk Redelijk
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de Achterweg (K) 18 60-70 16

3.30.14 Ae.hi Goed Redelijk onderdeel van een cultuurhistorische Achterweg (K) 55 50-60 16

3.30.15 Ae.hi Slecht VELLEN

Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de 
Achterweg te Katwijk. Achterweg (K) 55 to 40-50 16

3.30.16 Ae.hi Redelijk Redelijk

Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de 
Achterweg te Katwijk. Achterweg (K) 22 60-70 16

3.30.21 Ae.hi Redelijk Redelijk

Landelijk register. De boom is 
onderdeel van een cultuurhistorische 
beeldbepalende laanbeplanting in de 
Achterweg te Katwijk. Achterweg (K) 30 to 90-100 16

3.220.14 Ul.ho Goed Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Monsigneur Bekkersstraat 63 100-150 18

3.220.15 Ul.ho Goed Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Monsigneur Bekkersstraat 63 100-150 18

3.490.15 Ul.ho Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Callaoweg 3 naast 90-100 22

3.490.50 Ae.hi Goed Goed waardevol, leeftijd Callaoweg 3 achter 80-90 18

3.800.63 Ti.co Goed Goed

herdenkingsboom; huwelijk van 
willem alexander en maxima, 
TOEKOMSTBOOM! Nieuwe Duinweg 12 10-20 7

3.820.1 Ti.eu Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Van Egmondstraat 1 to 40-50 13

3.820.3 Ti.eu Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Van Egmondstraat 4 40-50 13

3.820.4 Ti.eu Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Van Egmondstraat 6 40-50 13

3.1380.19 Ae.hi Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Kerklaan 8 90-100 16

3.1380.20 Fa.sy.'At' Goed Goed
waardevol, beeldbepalend, 
TOEKOMSTBOOM! Kerklaan 8 40-50 11



3.1380.41 Fa.sy Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
dendrologisch Kerklaan begraafplaats 80-90 20

3.1380.77 Ul.mi Goed Goed waardevol, leeftijd en beeldbepalend Kerklaan begraafplaats 70-80 18

3.1380.79 Ul.mi Goed Goed waardevol, leeftijd en beeldbepalend Kerklaan begraafplaats 70-80 18

3.1380.80 Ul.mi Goed Goed waardevol, leeftijd en beeldbepalend Kerklaan begraafplaats 70-80 18

3.1380.81 Ul.mi Goed Goed waardevol, leeftijd en beeldbepalend Kerklaan begraafplaats 70-80 18
3.1380.82 Ul.mi Goed Goed waardevol, leeftijd en beeldbepalend Kerklaan begraafplaats 70-80 18

3.1380.83 Ul.mi Goed Goed Kerklaan begraafplaats 40-50 18

3.1390.47 Ti.eu Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
cultuurhistorisch Kerkstraat (K) 47d 30-40 5

3.1390.48 Ti.eu Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
cultuurhistorisch Kerkstraat (K) 47d 30-40 5

3.1390.49 Ti.eu Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
cultuurhistorisch Kerkstraat (K) 47d 30-40 5

3.1390.50 Ti.eu Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
cultuurhistorisch Kerkstraat (K) 47d 30-40 5

3.1390.51 Ti.eu Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
cultuurhistorisch Kerkstraat (K) 47d 30-40 5

3.1390.52 Ti.eu Goed Goed
waardevol, leeftijd, beeldbepalend en 
cultuurhistorisch Kerkstraat (K) 47d 30-40 5

3.1950.1 Ti.eu Redelijk Redelijk oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 2 30-40 6

3.1950.2 Ti.eu Redelijk Redelijk oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 2 30-40 6

3.1950.3 Ti.eu Redelijk Redelijk oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 2 30-40 6
3.1950.4 Ti.eu Redelijk Redelijk oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 2 30-40 6

3.1950.5 Ti.eu Redelijk Redelijk oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 4 30-40 6
3.1950.6 Ti.eu Redelijk Redelijk oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 6 30-40 6

3.1950.43 Ti.eu Goed Goed oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 3 30-40 6

3.1950.44 Ti.eu Goed Goed oude dorpsstructuur Noordwijkerweg (K) 3 30-40 6

3.2030.44 Ti.eu.'Pa' Goed Goed
herdenkingsboom Amaliaboom, 
TOEKOMSTBOOM! Overrijn De Wilbert Vlindertuin 20-30 5

3.2370.16 Ti.eu Redelijk Goed waardevol, leeftijd en beeldbepalend Rijnstraat 62 40-50 12

3.2370.17 Ti.eu Matig Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Rijnstraat 60 40-50 12

3.2370.73 Ti.eu Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Rijnstraat 75 40-50 8
3.2370.74 Ti.eu Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Rijnstraat 77 40-50 8
3.2860.9 Ae.hi.'Ba' Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Sandtlaanpad hoek Tolhuisstraat 100-150 18
3.2860.10 Ae.hi Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Sandtlaanpad hoek Tolhuisstraat 90-100 18
3.3230.99 Gi.bi Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en dendrologisch Baron van Wassenaerlaan 33 to 40-50 10
3.3230.163 Sa.se.'Ch' Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Baron van Wassenaerlaan 90 to 100-150 15
3.3230.164 Sa.se.'Ch' Redelijk Redelijk waardevol, leeftijd en beeldbepalend Baron van Wassenaerlaan 92 to 100-150 15
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SAMENVATTING 
 
Binnenkort komt het perceel Praktijkschool aan de Commandeurslaan vrij. Er wordt daarvoor een 
bestemmingsplan opgesteld om woningbouw mogelijk te maken. 
 
Het plangebied ligt binnen de Wet geluidhinder (Wgh)-zones van de N206. 
 
Omdat de woningen binnen de toetsingzone (art. 74 Wgh) liggen, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk 
voor het bepalen van de gevelbelasting t.g.v. de Provinciale weg N206. 
 
De Provincialeweg N206 ten zuiden van het Uitwateringskanaal is een weg binnen de bebouwde kom. De 
Provincialeweg N206 heeft een maximale toegestane snelheid van 50, 70 en 80 km/uur. 
 
De verkeersgegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel van Goudappel en Coffeng van juni 2009 
betreffende Etmaalintensiteiten, motorvoertuigen voor 2020. 
 
Ten gevolge van het verkeer op de Provinciale weg N206 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 
overschreden.
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1. INLEIDING 
 
Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een weg zoneplichtig als de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van 
de meest nabijgelegen rijstrook hoger is dan 48 dB. Deze zone geldt als aandachtsgebied waarbinnen de regels 
van de Wet geluidhinder van toepassing zijn. De breedte van een zone is afhankelijk van het type weg. In 
onderstaande tabel is een schema voor de breedte van de zone weergegeven. 
Een weg gelegen binnen een 30 km/uur gebied en woonerven is niet zoneplichtig. 
 

TABEL 1 
Overzicht breedte geluidszone volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder 

Aantal rijstroken 
Breedte zone in m. 

In stedelijk gebied In buitenstedelijk gebied 

3 of meer  350 

1 of 2  200 

 5 of meer 600 

 3 of 4 400 

 1 of 2 250 

 
De provinciale weg N206 is een gebiedsontsluitingsweg met verschillende toegestane snelheden en 
intensiteiten. Het betreft een weg met 4 rijstroken in een stedelijk gebied. De provinciale weg is hierbij 
zoneringsplichtig met een zone van 350 m1 (niet-autoweg). 
 
2. GRENSWAARDEN 
 
De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg bedraagt 48 dB. 
Het bevoegd gezag kan (een) hogere grenswaarde(n) vaststellen (zie bijlage 2). 
 
De hoogst toelaatbare gevelbelasting waarvoor binnenstedelijk gebied bij nieuw te bouwen woningen 
ontheffing kan worden verkregen is 63 dB. 
 
Het toekennen van een hogere grenswaarde volgens het gemeentelijke beleid is vastgelegd in de nota Geluid 
(zaaknr. 2007-23782). 
 
3. AKOESTISCHE BEREKENING 
 
De berekening is uitgevoerd conform het "Reken- en meetvoorschrift geluihinder 2006", standaard 
rekenmethode II. Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenprogramma WinHavik versie 8.20 met het 
rekenhartversie SRMIIv15, formaat2010. 
 
3.1. GELUIDSBESLASTING INTENSITEITEN L-DEN 
 
Voor wegverkeerslawaai is sinds 1 januari 2007 de Europese dosismaat Lden geldig. Lden (level day-evening-
night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. 
 
Voor de bepaling van Lden wordt het etmaal in drie periodes verdeeld: 
● dagperiode 07.00-19.00 uur 
● avondperiode 19.00-23.00 uur 
● nachtperiode 23.00-07.00 uur 
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Bij de avond en de nachtwaarde wordt vervolgens een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB opgeteld. De 
reden hiervan is dat een bepaald geluidsniveau in de avond en de nacht door het verminderen van geluiden uit 
de omgeving als hinderlijker wordt ervaren dan het geluid van overdag. Een andere reden is dat het voor 
eventuele slaapverstoring gedurende de nacht van belang is ’s nachts strengere eisen te stellen. 
De Lden is tenslotte het logaritmische gemiddelde van de dag-, avond- en nachtwaarde, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een ‘energetische” middeling. Dit betekent dat de duur van elke periode ook wordt meegewogen. 
 
3.2. VERKEERSGEGEVENS 
 

Weg Wegvak Int 2020 mvt/etm Int 2021 mvt/etm Snelheid 

N206 Oostbaan ten noorden van Nw Duinweg 19800 20196 80 km/h 

N206 Westbaan ten noorden van Nw Duinweg 18590 18962 70 km/h 

N206 Oostbaan ten zuiden van Nw Duinweg 28130 28693 80 km/h 

N206 Westbaan ten zuiden van Nw Duinweg 28270 28835 50 km/h 

Oprit Vanaf Zeeweg 9670 9863 50 km/h 

Afrit Naar Rijnstraat 8330 8497 50 km/h 

 
3.2.1. AANTALLEN 
 
De verkeersgegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel van Company Goudappel Coffeng van juni 2009,  
KWK040/Ksr, betreffende Etmaalintensiteiten, motorvoertuigen, etmaal, weekdag voor 2020. 
De intensiteiten zijn geëxtrapoleerd met een toename van 2 % per jaar naar het jaar 2021, conform memo 
“toelichting percentage autonome verkeersgroei” d.d. 21 september 2009 van Goudappel Coffeng, kenmerk 
KWK040/Nhn/. 
 
3.2.2. SNELHEID 
 
De Provinciale weg N206 is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De westbaan ten zuiden 
van de onderdoorgang Nieuwe Duinweg, de oprit vanaf de Zeeweg en de afrit naar de Rijnstraat hebben een 
maximale toegestane snelheid van 50 km/uur. De westbaan ten noorden van de onderdoorgang Nieuwe 
Duinweg heeft een maximale toegestane snelheid van 70 km/uur en de oostbaan heeft een maximale 
toegestane snelheid van 80 km/uur. 
 
3.2.3. VOERTUIGDIFFERENTTIE 
 
Het dag-, avond- en nachtuurpercentage zijn ontleend aan het Integraal Verkeersplan Katwijk, Grontmij 
Advies & Techniek bv, Adviesgroep Ruimte 15 jan. 1999. Het aandeel lichte, middelzware en zware voertuigen  
zijn ontleend aan het verkeersmodel van Goudappel en Coffeng van juni 2009 (zie bijlage 4 en 5). 
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TABEL 2 Verkeersgegevens 

Weg Gem. etm. Categorie 
Daguurperc. 
6,5% 

Avonduurperc. 
3,9% 

Nachtuurperc. 
0,8% 

N206, Hoofdbaan 
Zuid-Noord, ten 
noorden Duinweg 
80 km/h 

8060 

licht verkeer 85% 1116 85% 69 85% 137 

middelzwr. verkeer 10% 131 10% 79 10% 16 

zwaar verkeer 5% 66 5% 39 5% 8 

Weg Gem. etm. Categorie 
Daguurperc. 
6,5% 

Avonduurperc. 
3,9% 

Nachtuurperc. 
0,8% 

N206, Hoofdbaan 
Noord-Zuid, ten 
noorden Duinweg 
70 km/h 

 

licht verkeer 85% 1048 85% 629 85% 129 

middelzwr. verkeer 10% 123 10% 74 10% 15 

zwaar verkeer 5% 62 5% 37 5% 8 

Weg Gem. etm. Categorie 
Daguurperc. 
6,5% 

Avonduurperc. 
3,9% 

Nachtuurperc. 
0,8% 

N206, Hoofdbaan 
Zuid-Noord, ten 
zuiden Duinweg 
80 km/h 

 

licht verkeer 88% 1641 88% 985 88% 202 

middelzwr. verkeer 8% 149 8% 90 8% 18 

zwaar verkeer 4% 75 4% 45 4% 9 

 Gem. etm. Categorie 
Daguurperc. 
6,5% 

Avonduurperc. 
3,9% 

Nachtuurperc. 
0,8% 

N206, Hoofdbaan 
Noord-Zuid, ten 
zuiden Duinweg 
50 km/h 

 

licht verkeer 86% 1612 86% 967 86% 198 

middelzwr. verkeer 1% 187 1% 112 1% 23 

zwaar verkeer 4% 75 4% 45 4% 9 

 Gem. etm. Categorie 
Daguurperc. 
6,5% 

Avonduurperc. 
3,9% 

Nachtuurperc. 
0,8% 

Oprit 
Vanaf Zeeweg 
50 km/h 

 

licht verkeer 89% 571 89% 342 89% 70 

middelzwr. verkeer 10% 64 10% 38 10% 8 

zwaar verkeer 1% 6 1% 4 1% 1 

 Gem. etm. Categorie 
Daguurperc. 
6,5% 

Avonduurperc. 
3,9% 

Nachtuurperc. 
0,8% 

Afrit 
Naar Rijnstraat 
50 km/h 

 

licht verkeer 94% 519 94% 311 94% 64 

middelzwr. verkeer 4% 22 4% 13 4% 3 

zwaar verkeer 2% 11 2% 7 2% 1 

 
3.3. OMGEVINGSVARIABELEN 
 
De omgevingsvariabelen zijn factoren die een rol spelen bij de overdracht van het geluid vanaf de bron naar de 
ontvanger, zoals afstand, bodemabsorptie, hoogteligging weg, soort verharding, hoogte waarnemer, 
reflecterende bebouwing en afschermende objecten. Deze gegevens zijn verwerkt in het rekenmodel en op 
bijgevoegde tekening weergegeven. 
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3.4. CORRECTIE OP BEREKENDE GELUIDSNIVEAU 
 
Volgens artikel 110g mag bij berekening van geluidsniveaus rekening worden gehouden met een maximale 
aftrek van 5 dB wegens het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. Volgens art. 3.6 van de Reken- 
en meetvoorschriften geluidhinder 2006 bedraagt de correctieterm 2 dB voor wegen waarvoor de 
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. Voor overige wegen 
bedraagt de correctieterm 5 dB. 
 
3.5. VERHARDINGGEGEVENS 
 
De toplaag van het wegdek van de provinciale weg N206 bestaat uit geluidreducerend Topfalt. 
 
3.6. BEREKENING GELUIDSNIVEAU 
 
De in de berekening genoemde geluidsniveaus (zie bijlage), de resultaten op de tekening en onderstaande 
tabel zijn inclusief aftrek ingevolge art. 3.6 van de Reken- en meetvoorschriften geluidhinder 2006. De grens 
van 48 dB wordt niet overschreden. Er zijn dus geen maatregelen nodig en is het niet nodig dat er een hogere 
waarde wordt vastgesteld. 
 

Gevelbelastingen in dB t.g.v. N206, inclusief aftrek vlg. artikel 110g 

Pnt Beg gr 1e verd Pnt Beg gr 1e verd 

1 44 45 14 31 33 

2 44 46 15 32 34 

3 44 46 16 32 34 

4 44 45 17 46 46 

5 44 45 18 48 48 

6 39 40 19 47 48 

7 36 38 20 45 46 

8 36 38 21 45 46 

9 36 38 22 45 46 

10 34 37 23 44 46 

11 32 35 24 40 44 

12 29 32 25 40 44 

13 29 32    
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4. CONCLUSIE 
 
Het akoestisch onderzoek ter voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure voor nieuwbouw woningen 
t.p.v. de Praktijkschool aan de Commandeurslaan is volgens artikel 74, lid 2 Wgh verplicht. In het 
onderzoek is de geluidsbelasting op de gevels berekend als gevolg van het wegverkeer op de Provinciale weg 
N206. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat voorkeurswaarde, welke 48 dB bedraagt niet wordt overschreden. De maximaal 
berekende geluidsbelasting bedraagt 48 dB. 
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BIJLAGE 1: Tekening nieuwbouw voormalige praktijkschool aan de Commandeurslaan 
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BIJLAGE 2: Hogere grenswaarde 
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HOGERE GRENSWAARDE GELUID 

1. Wanneer dient een hogere grenswaarde te worden aangevraagd? 
• Voor alle bouwplannen waarvan de geluidbelasting meer bedraagt dan 481 dB, waar een bestemmings-

wijziging moet worden gevoerd. 
• Als het bestemmingsplan de bouw van de woning (of geluidgevoelig gebouw) wel toestaat, maar er 

sprake is van een bestemmingsplan van voor 1-3-1986 of  ouder dan 10 jaar. 
 
Indien de voorkeurswaarde van 48 dB niet mogelijk blijkt (motiveren) gelden de volgende hoogst toelaatbare 
gevelbelastingen welke met ontheffing kunnen worden verkregen: 
 
nieuwe woning / bestaande weg hoogst toelaatbare gevelbelasting 
nieuw te bouwen woningen stedelijk 63 dB 

buitenstedelijk 53 dB 
nieuw te bouwen agrarische bedrijfswoning stedelijk n.v.t. 

buitenstedelijk 58 dB 
Vervangende nieuwbouw stedelijk 68 dB 

langs autosnelweg 63 dB 
buiten bebouwde kom 58 dB 

BESTAANDE WONING / NIEUWE WEGAANLEG  
bestaande woningen stedelijk 63 dB 

buitenstedelijk 58 dB 
gelijktijdig met wegaanleg te bouwen woning stedelijk 58 dB 

buitenstedelijk 53 dB 
 
Ingeval van reconstructie gelden de volgende waarden: 
 
situatie woning / weg Voorkeursgrenswaarde hoogst toelaatbare gevelbelasting 
heersende geluidsbelasting  
< 48 dB 

 
48 dB 

 
- 

Eerder is een hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting > 48 dB 

laagste van: 
heersende waarde vóór 
reconstructie of hogere 
vastgestelde waarde 

 
stedelijk: 63 dB 
buitenstedelijk 58 dB 

niet eerder is een hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting > 48 dB 

 
de heersende waarde vóór 
reconstructie 

 
stedelijk: 63 dB 
buitenstedelijk 58 dB 

 
Op grond van de Wgh en het Besluit geluidhinder kunnen voor andere geluidsgevoelige gebouwen en 
terreinen de volgende grenswaarden worden afgeleid: 
 
situatie  Voorkeurs -

grenswaarde 
hoogst toelaatbare gevelbelasting 

Andere geluidsgevoelige gebouwen en 
woonwagenstandplaatsen 

 
 
48 dB 

onderwijsgebouwen, zieken- of 
verpleeghuizen:  
buitenstedelijk gebied 58 dB 
stedelijk gebied 63 dB, 
andere gezondheidszorggebouwen en 
woonwagenstandplaatsen 53 dB  

Andere geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen 

 
53 dB 

 
58 dB 

 

                         
1 Voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai is met de wetswijziging overgestapt op de Europese dosismaat Lden  Deze wordt 
aangeduid met dB , de oude dosismaat Letm werd aangeduid met dB(A). Beide zijn echter A-gewogen, dwz overeenkomend met de 
gevoeligheid van het menselijk oor. De geluidbelasting in dB komt in Nederland gemiddeld 2 dB lager uit dan voorheen in dB(A). 
Daarom zijn in de nieuwe wgh alle normen met 2 dB verlaagd. Voor alle duidelijkheid: dit is dus geen inhoudelijke aanscherping van de 
norm. 



 2

Ingeval van reconstructies gelden de volgende waarden: 
 
situatie  Voorkeurs - 

grenswaarde 
hoogst toelaatbare gevelbelasting 

Geluidsbelasting voor reconstructie is 
niet hoger dan 48 dB (andere 
geluidsgevoelige gebouwen en 
geluidsgevoelige terreinen) en niet 
hoger dan 53 dB (andere 
geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen) 

48 dB respectievelijk 53 dB Verhoging maximaal 5 dB 

Nog niet eerder was hogere waarde 
vastgesteld dan 48 dB (andere 
geluidsgevoelige gebouwen en 
geluidsgevoelige terreinen) of 53 dB 
(andere geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen) maar 
heersende geluidsbelasting is wel hoger 

De heersende waarde Verhoging maximaal 5 dB en 
indien heersende waarde niet 
hoger dan 53 dB: 58 dB dan wel 
63 dB voor onderwijsgebouwen, 
ziekenhuizen of verpleeghuizen in 
buitenstedelijk respectievelijk 
stedelijk gebied, 53 dB voor 
andere 
gezondheidszorggebouwen, indien 
heersende waarde wel hoger dan 
53 dB: 68 dB voor 
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen 
of verpleeghuizen en 58 dB voor 
andere 
gezondheidszorggebouwen 

Eerder was hogere waarde vastgesteld 
dan 48 dB (andere geluidsgevoelige 
gebouwen en geluidsgevoelige 
terreinen) of 53 dB (andere 
geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen) en 
heersende geluidsbelasting is ook hoger 

Laagste van de heersende 
waarde of de eerder 
vastgestelde waarde 

Verhoging maximaal 5 dB en 
maximaal tot hierboven genoemde 
waarden dan wel, indien eerdere 
hogere waarden dan die waarden 
zijn vastgesteld, die eerder 
vastgestelde waarden 

 
Voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting aan de grens van geluidsgevoelige terreinen kunnen 
hogere waarden dan de hiervoor genoemde worden vastgesteld, met dien verstande dat de verhoging als 
gevolg van de reconstructie niet meer mag bedragen dan 5 dB en de waarde niet hoger mag worden 
vastgesteld dan 53 dB voor woonwagenstandplaatsen en 68 dB voor andere geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen. 
 
Nb: Bij nieuwe situaties geldt een maximaal toelaatbaar binnenniveau in de woning van 33 dB. De 
benodigde gevelisolatie moet gelijk zijn aan het verschil tussen de werkelijke geluidbelasting en het niveau 
van 33 dB.  
 



BIJLAGE 3: Verkeersintensiteiten Goudappel en Coffeng juni 2009 in mvt. voor 2020 
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BIJLAGE 4: Percentage middelzware vrachtverkeer Goudappel en Coffeng juni 2009 
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BIJLAGE 5: Percentage zwaar vrachtverkeer Goudappel en Coffeng juni 2009 
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BIJLAGE 6: Gevelbel. begane grond in dB t.g.v. de Provincialeweg N206, inclusief aftrek 



 



geluidbelasting 2021
Provinciale weg N206

Inclusief aftrek correctie
Lden, begane grond

Gemeente Katwijk

Woningbouw voormalige Praktijkschool Commandeurslaanproject
Peter Mens afdeling Milieuopdrachtgever

omschrijving

gebouw
bebouwing
rijlijn
hardzachtlijn
waarneempunt gevel+
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BIJLAGE 7: Gevelbel. 1e verdieping in dB t.g.v. de  Provincialeweg N206, inclusief aftrek 
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BIJLAGE 8: Winhavik berekening 
 



 



1Gemeente Katwijk

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Woningbouw voormalige Praktijkschool Commandeurslaanprojectnaam:
Peter Mens afdeling Milieuopdrachtgever:
Hans Roeleveld, ingenieursbureauadviseur:
820databaseversie:

0

1

industrielawaai

%0

1
2
5

railverkeerslawaai

nee

%

graden
graden
graden

0
08-02-2011

1
2
5

15.00 18.11.2010

13:18

verkeerslawaai

nee

%

graden
graden
graden

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

IL-HR-13-01
meteo correctie:
jaargetijde zomer:

rekenmethode:

WinHavik 8.20 (c) dirActivity-software 09-02-2011 09:10



2Gemeente Katwijk

Gebouwen

nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem

1 80 80 80 803.0 0.0
2 80 80 80 809.0 0.0
3 80 80 80 803.0 0.0
4 80 80 80 809.0 0.0
5 80 80 80 809.0 0.0
6 80 80 80 809.0 0.0
7 80 80 80 803.0 0.0
8 80 80 80 809.0 0.0
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3Gemeente Katwijk

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   3.5 0.0 31.8
2 80   3.5 0.0 30.5
3 80   7.0 0.0 48.1
4 80   3.5 0.0 268.1
5 80   3.5 0.0 24.9
6 80   8.0 0.0 105.0
7 80   12.5 3.5 307.4
8 80   8.5 3.5 145.7
9 80   6.5 3.5 79.2

10 80   10.5 3.5 214.7
11 80   8.5 3.5 41.7
12 80   17.5 3.5 132.6
13 80   17.5 3.5 132.1
14 80   17.5 3.5 132.4
15 80   14.8 1.8 151.0
16 80   9.0 0.0 108.0
17 80   9.0 0.0 91.4
18 80   9.0 0.0 58.7
19 80   9.0 0.0 53.7
20 80   9.0 0.0 95.8
21 80   9.0 0.0 58.8
22 80   9.0 0.0 59.6
23 80   9.0 0.0 58.6
24 80   9.0 0.0 46.1
25 80   9.0 0.0 65.8
27 80   9.0 0.0 23.5
28 80   9.0 0.0 32.6
29 80   9.0 0.0 21.7
30 80   9.0 0.0 30.2
32 80   9.0 0.0 21.7
33 80   9.0 0.0 21.7
34 80   9.0 0.0 20.4
35 80   9.0 0.0 21.6
36 80   9.0 0.0 20.1
37 80   9.0 0.0 20.4
38 80   9.0 0.0 20.4
39 80   9.0 0.0 21.0
40 80   9.0 0.0 33.6
41 80   9.0 0.0 20.2
42 80   9.0 0.0 31.1
43 80   9.0 0.0 35.2
44 80   9.0 0.0 42.0
45 80   9.0 0.0 80.2
46 80   9.0 0.0 51.2
47 80   9.0 0.0 70.9
48 80   9.0 0.0 109.1
50 80   6.0 0.0 35.5
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4Gemeente Katwijk

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

51 80   9.0 0.0 69.3
52 80   9.0 0.0 64.3
53 80   9.0 0.0 53.3
54 80   9.0 0.0 34.3
55 80   9.0 0.0 31.5
56 80   9.0 0.0 31.8
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5Gemeente Katwijk

Bodemlijnen

typenr kenmerklengtez,gem m,gem

1 hardzachtovergang + hoogtelijn234.50.03.5
2 hardzachtovergang + hoogtelijn180.40.02.5
3 hardzachtovergang + hoogtelijn127.40.02.7
4 hardzachtovergang + hoogtelijn346.90.00.0
5 hardzachtovergang + hoogtelijn304.20.00.0
6 hardzachtovergang + hoogtelijn287.20.00.0
7 hardzachtovergang + hoogtelijn453.80.00.0
8 hardzachtovergang + hoogtelijn316.20.00.0
9 hardzachtovergang + hoogtelijn78.60.00.0

10 hardzachtovergang + hoogtelijn120.20.00.0
11 hardzachtovergang + hoogtelijn164.00.00.0
12 hardzachtovergang + hoogtelijn59.50.00.0
13 hardzachtovergang + hoogtelijn102.70.00.0
14 hardzachtovergang + hoogtelijn110.60.00.0
16 hardzachtovergang + hoogtelijn251.20.01.3
17 hardzachtovergang + hoogtelijn249.00.03.5
18 hardzachtovergang + hoogtelijn85.00.02.9
19 hardzachtovergang + hoogtelijn90.70.00.8
20 hardzachtovergang + hoogtelijn367.80.03.5
21 hardzachtovergang + hoogtelijn269.80.00.0
22 hardzachtovergang + hoogtelijn125.90.01.9
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6Gemeente Katwijk

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

L(periode) optrektoeslag (VL)

afw.toets Lden Letm Lden Letm

inc. aftrek(VL)
inc. prognose(RL)

groep

26 1 gevel VL 46.261 1.2 46.25 43.72 43.71totaal (0)
VL 47.951 4.2 47.94 45.39 45.39totaal (0)

0.0 0.0

27 2 gevel VL 46.791 1.2 46.79 44.26 44.26totaal (0)
VL 48.171 4.2 48.16 45.63 45.62totaal (0)

0.0 0.0

28 3 gevel VL 46.781 1.2 46.78 44.25 44.25totaal (0)
VL 48.071 4.2 48.07 45.53 45.52totaal (0)

0.0 0.0

29 4 gevel VL 46.681 1.2 46.68 44.14 44.14totaal (0)
VL 47.941 4.2 47.93 45.39 45.39totaal (0)

0.0 0.0

30 5 gevel VL 46.551 1.2 46.55 44.01 44.02totaal (0)
VL 47.821 4.2 47.82 45.27 45.27totaal (0)

0.0 0.0

31 6 gevel VL 41.641 1.2 41.63 38.86 38.85totaal (0)
VL 42.991 4.2 42.98 40.29 40.28totaal (0)

0.0 0.0

32 9 gevel VL 39.131 1.2 39.12 36.43 36.42totaal (0)
VL 41.151 4.2 41.14 38.47 38.46totaal (0)

0.0 0.0

33 7 gevel VL 38.721 1.2 38.71 36.05 36.04totaal (0)
VL 40.941 4.2 40.93 38.31 38.30totaal (0)

0.0 0.0

34 8 gevel VL 38.771 1.2 38.76 36.12 36.11totaal (0)
VL 40.921 4.2 40.91 38.28 38.27totaal (0)

0.0 0.0

35 10 gevel VL 36.861 1.2 36.85 34.28 34.27totaal (0)
VL 39.061 4.2 39.05 36.51 36.50totaal (0)

0.0 0.0

36 16 gevel VL 34.321 1.2 34.31 31.91 31.90totaal (0)
VL 36.371 4.2 36.36 33.94 33.93totaal (0)

0.0 0.0

37 13 gevel VL 31.911 1.2 31.92 29.19 29.19totaal (0)
VL 34.731 4.2 34.73 32.01 32.01totaal (0)

0.0 0.0

38 11 gevel VL 35.121 1.2 35.11 32.48 32.47totaal (0)
VL 37.501 4.2 37.49 34.88 34.87totaal (0)

0.0 0.0

39 12 gevel VL 32.181 1.2 32.18 29.39 29.39totaal (0)
VL 34.681 4.2 34.68 31.91 31.91totaal (0)

0.0 0.0

40 14 gevel VL 33.651 1.2 33.64 31.26 31.26totaal (0)
VL 35.491 4.2 35.49 33.07 33.06totaal (0)

0.0 0.0

41 15 gevel VL 34.531 1.2 34.52 32.34 32.33totaal (0)
VL 36.171 4.2 36.16 34.00 33.99totaal (0)

0.0 0.0

42 17 gevel VL 48.031 1.2 48.02 45.55 45.54totaal (0)
VL 48.451 4.2 48.44 45.99 45.98totaal (0)

0.0 0.0

43 18 gevel VL 50.221 1.2 50.22 47.83 47.83totaal (0)
VL 50.301 4.2 50.30 47.90 47.90totaal (0)

0.0 0.0

44 19 gevel VL 49.261 1.2 49.26 46.73 46.73totaal (0)
VL 50.041 4.2 50.03 47.50 47.50totaal (0)

0.0 0.0

45 21 gevel VL 47.361 1.2 47.36 44.98 44.98totaal (0)
VL 48.861 4.2 48.85 46.42 46.42totaal (0)

0.0 0.0

46 20 gevel VL 47.601 1.2 47.60 45.22 45.22totaal (0)
VL 48.931 4.2 48.93 46.48 46.48totaal (0)

0.0 0.0

47 22 gevel VL 47.321 1.2 47.32 44.96 44.96totaal (0)
VL 48.841 4.2 48.83 46.42 46.42totaal (0)

0.0 0.0

48 25 gevel VL 42.421 1.2 42.41 39.91 39.90totaal (0)
VL 46.081 4.2 46.07 43.62 43.61totaal (0)

0.0 0.0

49 23 gevel VL 46.501 1.2 46.50 44.12 44.12totaal (0)
VL 48.311 4.2 48.30 45.88 45.87totaal (0)

0.0 0.0

50 24 gevel VL 42.391 1.2 42.38 39.90 39.89totaal (0)
VL 46.401 4.2 46.39 43.91 43.90totaal (0)

0.0 0.0
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7Gemeente Katwijk

Wegdekken

Bm 63naam voertuigcategorienr 125 250 500 1000 2000 4000 8000

18 Topfalt (N206) -6.00 0.040 -6.020 -6.180 -0.510 -4.270 -7.040 -5.270 -4.840licht
1.00 1.040 -5.020 -5.180 0.490 -3.270 -6.040 -4.270 -3.840middel
1.00 1.040 -5.020 -5.180 0.490 -3.270 -6.040 -4.270 -3.840zwaar

-5.180motoren
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8Gemeente Katwijk

Rijlijnen

z,gem m,gem lengte wegdek hellingcor.
Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 Topfalt (N206) 1612.00 187.00 75.00 .00 70 70 70dag
967.00 112.00 45.00 .00 70 70 70avond
198.00 23.00 9.00 .00 70 70 70nacht

2.4 0.0 177.6 .021

3 Topfalt (N206) 1116.00 131.00 66.00 .00 80 80 80dag
669.00 79.00 39.00 .00 80 80 80avond
137.00 16.00 8.00 .00 80 80 80nacht

1.6 0.0 321.0 .021

4 Topfalt (N206) 519.00 22.00 11.00 .00 50 50 50dag
311.00 13.00 7.00 .00 50 50 50avond
64.00 3.00 1.00 .00 50 50 50nacht

3.5 0.0 295.3 .051

5 Topfalt (N206) 1612.00 187.00 75.00 .00 50 50 50dag
967.00 112.00 45.00 .00 50 50 50avond
198.00 23.00 9.00 .00 50 50 50nacht

3.5 0.0 235.8 .051

6 Topfalt (N206) 1641.00 149.00 75.00 .00 80 80 80dag
985.00 90.00 45.00 .00 80 80 80avond
202.00 18.00 9.00 .00 80 80 80nacht

3.5 0.0 241.4 .021

7 Topfalt (N206) 571.00 64.00 6.00 .00 50 50 50dag
342.00 38.00 4.00 .00 50 50 50avond
70.00 8.00 1.00 .00 50 50 50nacht

2.5 0.3 144.9 .051

8 Topfalt (N206) 1048.00 123.00 62.00 .00 70 70 70dag
629.00 74.00 37.00 .00 70 70 70avond
129.00 15.00 8.00 .00 70 70 70nacht

0.7 0.3 149.7 .021
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 Bijlagen bij de toelichting 

Bijlage 4:  Bodemonderzoek Commandeurslaan: 
“Rapport betreffende een milieukundig 

bodemonderzoek Commandeurslaan 29 te Katwijk 

(ZH)”, IDDS milieutechniek, maart 2011  
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1.1 OVERZICHTSKAART 
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BIJLAGE 2 
BOORSTATEN EN LEGENDA 



Projectcode: 1101C770 Projectnaam: Commandeurslaan 29 Katwijk Pagina 1 / 2

Boring: 01
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
schelpen, sporen grind, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 02
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
grind, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, oranjegrijs, Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor-200

Boring: 04
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 
baksteen, sporen puin, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
schelpen, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-220

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Zuigerboor

-310

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sporen schelpen, sporen roest, 
geen olie-water reactie, grijs, 
Zuigerboor-350

Boring: 05
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, sporen schelpen, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, sporen 
puin, geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-200

Boring: 06
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
grind, geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 1101C770 Projectnaam: Commandeurslaan 29 Katwijk Pagina 2 / 2

Boring: 07
Datum: 04/02/2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Grind, zeer grof, zwak zandig, 
oprijlaan

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor
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Boring: 08
Datum: 04/02/2011
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Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, sporen schelpen, 
geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

-200



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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



Postbus 126

Nederland2200 AC

A96118rapportnummer

1101C770Project

IDDS BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

AP-04 behorende tot de AP-04 erkenning 

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschrijving van de 

meetonzekerheid

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09A961181101C77002

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol BVBA

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

07/02/2011

Noordwijk

datum rapportage

1 2pagina van 

Commandeurslaan 29 Katwijk

datum reprint

14/02/2011

P. Dijkhuizen

RAPPORTAGE AS-3000

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331



IDDS BV pagina 

datum rapportage

07/02/2011datum opdracht

Rapportnummer

Project 1101C770

A96118 14/02/2011

datum reprint

P. Dijkhuizen

2 2van 

Commandeurslaan 29 Katwijk

L11020564 grond M0104/02/2011 08 (5-50) 01 (0-50) 02 (0-50) 07 (5-50)

L11020565 grond M0204/02/2011 04 (5-40) 03 (5-50) 05 (50-100)

L11020566 grond M0304/02/2011 08 (100-120) 02 (120-170) 04 (120-170) 03 (130-170) 07 (100-150)

L11020564 L11020565 L11020566

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 O-NEN 6499 % 89.6 90.7 90.6

Organische stof (humus) Q AS-3010 3 NEN 5754 % op DS 2.6 2.04 <2.00

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 2.1 <2.0 <2.0

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <49.0 126 <49.0

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <0.35 <0.35 <0.35

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <4.3 <4.3 <4.3

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 22.4 42 <19.3

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds 0.431 0.215 <0.1000

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 146 431 <32.0

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <12.0 <12.0 <12.0

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 98 220 <59.0

Naftaleen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.013 0.028 <0.010

Fenanthreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.19 1.11 0.019

Anthraceen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.056 0.284 <0.010

Benzo(a)anthraceen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.179 0.643 0.027

Chryseen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.242 0.84 0.034

Fluorantheen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.377 1.65 0.056

Benzo(k)fluorantheen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.128 0.387 0.014

Benzo(a)pyreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.238 0.725 0.027

Benzo(g,h,i)peryleen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.19 0.511 0.017

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.235 0.663 0.023

PAK 10 VROM som 0,7 Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 1.85 6.84 0.232

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978 /  NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds 20.4 76.3 <20.0

PCB28 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB52 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB101 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB118 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB138 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB153 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB180 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB som 7 factor 0.7 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0039 0.0039 0.0039

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L11020566_37   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,70
7,28
8,09
9,03
9,93

10,82
11,61

Quantity
[mg/l]
0,04
0,02
0,36
0,50
0,46
0,46
0,22

2,05

Area %
[%]

1,739
1,002

17,746
24,190
22,373
22,161
10,789

100,000

Area
[µV.Min]

557,4
321,2

5689,5
7755,3
7172,9
7105,0
3459,1

32060,3

Height
[µV]

42868,5
22454,5

159556,5
148038,5
68492,5
50022,5
18982,5

510415,6

L11020566_37.DATA - Rear (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000

C
10

-C
12

C
12

-C
15

C
15

-C
20

C
20

-C
25

C
25

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L11020565_36   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,70
7,28
8,09
9,03
9,93

10,82
11,61

Quantity
[mg/l]
0,08
0,12
1,51
2,99
4,69
4,22
2,38

15,98

Area %
[%]

0,473
0,745
9,448

18,701
29,346
26,413
14,873

100,000

Area
[µV.Min]

848,4
1335,3

16932,3
33516,7
52595,1
47337,8
26656,0

179221,6

Height
[µV]

51346,0
22832,0

285141,0
349846,0
143987,0
106190,0
53773,0

1013115,3

L11020565_36.DATA - Rear (FID)
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L11020564_35   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,70
7,28
8,09
9,03
9,93

10,82
11,61

Quantity
[mg/l]
0,06
0,03
0,65
1,06
1,28
1,42
0,94

5,44

Area %
[%]

1,041
0,622

11,951
19,383
23,586
26,093
17,324

100,000

Area
[µV.Min]

706,9
422,5

8114,8
13161,3
16014,9
17716,9
11762,7

67900,0

Height
[µV]

44335,5
18179,5

144945,5
130458,5
103082,5
100178,5
44557,5

585737,8

L11020564_35.DATA - Rear (FID)
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BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



Postbus 126

Nederland2200 AC

B96346rapportnummer

1101C770Project

IDDS BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

AP-04 behorende tot de AP-04 erkenning 

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschrijving van de 

meetonzekerheid

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09B963461101C77002

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol BVBA

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

14/02/2011

Noordwijk

datum rapportage

1 2pagina van 

Commandeurslaan 29 Katwijk

datum reprint

18/02/2011

P. Dijkhuizen

RAPPORTAGE AS-3000

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331



IDDS BV pagina 

datum rapportage

14/02/2011datum opdracht

Rapportnummer

Project 1101C770

B96346 18/02/2011

datum reprint

P. Dijkhuizen

2 2van 

Commandeurslaan 29 Katwijk

L11021307 grondwater 04-1-111/02/2011 04 (250-350)

L11021307

Barium [Ba] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <50.0

Cadmium [Cd] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <0.4

Cobalt [Co] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <20.0

Koper [Cu] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3110 3 NEN-EN-ISO 17852 µg/l <0.050

Lood [Pb] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Molybdeen [Mo] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <5.0

Nikkel [Ni] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Zink [Zn] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <65.0

Minerale olie C10-C40 Q AS-3110 5 NEN-EN-ISO 9377-2 µg/l <50.0

Benzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20

Tolueen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

Ethylbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

2-Xyleen (ortho-Xyleen) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.08

Xyleen (som meta + para) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.17

Xyleen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.18

Styreen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

Naftaleen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.05

Dichloormethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20

Trichloormethaan (Chloroform) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Tetrachloormethaan (Tetra) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,1,1-Trichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1,2-Trichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

cis-1,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

trans-1,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

Dichloorethenen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.21

Trichlooretheen (Tri) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Tetrachlooretheen (Per) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

1,2-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

1,3-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

Dichloorpropaan (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.53

Monochloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,3-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,4-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Dichloorbenzenen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 1.26

Vinylchloride Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

Tribroommethaan (bromoform) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorethenen (som ) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.14

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie
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Concentratie C10-C40 in extract bedraagt 0.68 mg/l
Totale oppervlakte C10-C40 bedraagt 1245180.0

Fractieverdeling  

fractie C10-C12    4.73 %
fractie C12-C15    1.79 %
fractie C15-C20    11.5 %
fractie C20-C25    11.51 %
fractie C25-C30    33.3 %
fractie C30-C35    24.99 %
fractie C35-C40    12.18 %



BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICATEN AANVULLEND 



Postbus 126

Nederland2200 AC

A96751rapportnummer

1101C770Project

IDDS BV

datum opdracht

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.

De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien 

van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie

AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

AP-04 behorende tot de AP-04 erkenning 

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschrijving van de 

meetonzekerheid

Verificatieprocedure bevoegd gezag

Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid 

voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol@nalyse toegang te krijgen tot een 

verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09A967511101C77002

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol BVBA

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert

directeur hoofd laboratorium

24/02/2011

Noordwijk
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Rapportnummer

Project 1101C770

A96751 03/03/2011

datum reprint

P. Dijkhuizen

2 5van 

Commandeurslaan 29 Katwijk

L11022757 grond M10104/02/2011 03 (5-50)

L11022758 grond M10204/02/2011 04 (5-40)

L11022759 grond M10304/02/2011 05 (50-100)

L11022757 L11022758 L11022759

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 O-NEN 6499 % 91.5 94 87.6

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 82 71.6 145

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 66 <59.0 380

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331
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L11022760 grond M10404/02/2011 04 (40-90)

L11022761 grond M10504/02/2011 05 (5-50)

L11022762 grond M10604/02/2011 06 (0-50)

L11022760 L11022761 L11022762

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 O-NEN 6499 % 91.8 92 84.9

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 171 56.3 93.4

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <59.0 78.5 80.4

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331
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L11022763 grond M10704/02/2011 05 (160-200)

L11022763

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 O-NEN 6499 % 82.5

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <32.0

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <59.0

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331
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L11022763  Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in 

dit analyserapport mogelijk hebben beinvloed. De conserveringstermijn is overschreden voor droge stof.

Informatie disclaimers

Conform de diverse richtlijnen worden aangeboden monsters beoordeeld op de geschiktheid voor analyse. In dit kader worden de houdbaarheid, 

fysieke staat van aanlevering beoordeeld en eventuele negatieve invloeden welke de betrouwbaarheid van het analyseresultaat kunnen beïnvloeden 

zullen door middel van een disclaimer worden gerapporteerd. 

Indien de disclaimer de bepaling van het droge stof gehalte betreft dan heeft dit geen invloed op de overige  gerapporteerde waarden tenzij hiervoor 

expliciet een disclaimer aanwezig is. Het gehalte aan droge stof wordt enkel gebruikt om te komen tot een vergelijkbare waarde onafhankelijk van het 

gehalte vocht. 

Voor de monsters welke zijn aangeboden gelden de navolgende disclaimers:

Envirocontrol BVBA    Gravestraat 9G     B-8750 Wingene     België     

telefoon +32 51 656297  telefax +32 51 656298  info@envirocontrol.be 

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de lijst van verrichtingen L331
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Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 9 

 
Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

 
Stofnaam  Streefwaarde Landelijke Streefwaarde Interventiewaarden 

achtergrond 
concentratie 

grondwater7 grondwater grondwater7 grond   grondwater 
(AC)  (incl. AC) 

ondiep diep  diep 
(< 10 m –mv) (> 10 m –mv) (> 10 m –mv) 
(μg/l)  (μg/l)  (μg/l)  (mg/kg d.s.) (μg/l) 
 

 
1 Metalen 
Antimoon  -  0,09  0,15  22  20 
Arseen   10  7  7,2  76  60 
Barium    50  200   200   -8   625 
Cadmium   0,4   0,06   0,06   13   6 
Chroom   1   2,4   2,5   -   30 
Chroom III   -   -   -   180   - 
Chroom VI   -   -   -   78   - 
Kobalt    20   0,6   0,7   190   100 
Koper    15   1,3   1,3   190   75 
Kwik    0,05   -   0,01   -   0,3 
Kwik (anorganisch)  -   -   -   36   - 
Kwik (organisch)  -   -   -   4   - 
Lood    15   1,6   1,7   530   75 
Molybdeen   5   0,7   3,6   190   300 
Nikkel    15   2,1   2,1   100   75 
Zink    65   24   24   720   800 
 
Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
(μg/l)    (mg/kg d.s.)   (μg/l) 

 
 
2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg Cl/l)   100 mg/l   -    - 
Cyanide (vrij)    5    20    1.500 
Cyanide (complex)   10    50    1.500 
Thiocyanaat    -    20    1.500 
 
3. Aromatische verbindingen 
Benzeen    0,2    1,1    30 
Ethylbenzeen    4    110    150 
Tolueen    7    32    1.000 
Xylenen (som)1    0,2    17    70 
Styreen (vinylbenzeen)   6    86    300 
Fenol     0,2    14    2.000 
Cresolen (som)1   0,2    13    200 
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Tabel 1 (vervolg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 
4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)5 
Naftaleen    0,01   -    70 
Fenantreen    0,003*    -    5 
Antraceen    0,0007*   -   5 
Fluorantheen    0,003    -    1 
Chryseen    0,003*    -    0,2 
Benzo(a)antraceen   0,0001*   -   0,5 
Benzo(a)pyreen   0,0005*   -   0,05 
Benzo(k)fluorantheen   0,0004*   -   0,05 
Indeno(1,2,3cd)pyreen   0,0004*   -    0,05 
Benzo(ghi)peryleen   0,0003    -    0,05 
PAK’s (totaal) (som 10)1  -    40    - 
 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) koolwaterstoffen 
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01    0,1    5 
Dichloormethaan   0,01    3,9    1.000 
1,1-dichloorethaan   7    15    900 
1,2-dichloorethaan   7    6,4    400 
1,1-dichlooretheen2   0,01    0,3    10 
1,2-dichlooretheen (som)1  0,01    1    20 
Dichloorpropanen (som)1  0,8    2    80 
Trichloormethaan (chloroform)  6    5,6    400 
1,1,1-trichloorethaan   0,01    15    300 
1,1,2-trichloorethaan   0,01    10    130 
Trichlooretheen (Tri)   24    2,5    500 
Tetrachloormethaan (Tetra)  0,01    0,7    10 
Tetrachlooretheen (Per)  0,01    8,8    40 
 
b. chloorbenzenen5 
Monochloorbenzeen   7    15    180 
Dichloorbenzenen (som)1  3    19    50 
Trichloorbenzenen (som)1  0,01    11    10 
Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01    2,2    2,5 
Pentachloorbenzenen   0,003    6,7    1 
Hexachloorbenzeen   0,00009*   2,0    0,5 
c. chloorfenolen5 
Monochloorfenolen(som)1  0,3    5,4    100 
Dichloorfenolen(som)1   0,2    22    30 
Trichloorfenolen(som)1   0,03*    22    10 
Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*    21    10 
Pentachloorfenol   0,04*    12    3 
 
d. polychloorbifenylen (PCB’s) 
PCB’s (som 7)1   0,01*    1    0,01 
 
 

 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
                                                      (μg/l)    (mg/kg d.s.)   (μg/l) 
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Tabel 1 (vervolg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 
e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen 
Monochlooranilinen (som)1  -    50    30 
Dioxine (som I-TEQ)1   -    0,00018   nvt6 

Chloornaftaleen (som)1   -    23    6 
 
6. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloorbestrijdingsmiddelen 
Chloordaan (som)1   0,02 ng/l*   4    0,2 
DDT (som)1    -    1,7    - 
DDE (som)1    -    2,3    - 
DDD (som)1    -    34    - 
DDT/DDE/DDD (som)1   0,004 ng/l*   -    0,01 
Aldrin     0,009 ng/l*   0,32    - 
Dieldrin    0,1 ng/l*   -    - 
Endrin     0,04 ng/l*   -    - 
Drins (som)1    -    4    0,1 
α-endosulfan    0,2 ng/l*   4    5 
α-HCH     33 ng/l    17    - 
β-HCH     8 ng/l    1,6    - 
γ-HCH (lindaan)   9 ng/    1,2    - 
HCH-verbindingen (som)1  0,05    -    1 
Heptachloor    0,005 ng/l*   4    0,3 
Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*   4    3 
 
b. organofosforpesticiden 
- 
 
c. organotin bestrijdingsmiddelen 
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l   2,5    0,7 
 
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA     0,02    4    50 
 
e. overige bestrijdingsmiddelen 
Atrazine    29 ng/l    0,71    150 
Carbaryl    2 ng/l*    0,45    50 
Carbofuran2    9 ng/l    0,017    100 
 
 

 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
                                                      (μg/l)    (mg/kg d.s.)   (μg/l) 
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Tabel 1 (vervolg) Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 
7. Overige stoffen 
Asbest3    -    100    - 

Cyclohexanon    0,5    150    15.000 
Dimethyl ftalaat   -    82    - 
Diethyl ftalaat    -    53    - 
Di-isobutyl ftalaat   -    17    - 
Dibutyl ftalaat    -    36    - 
Butyl benzylftalaat   -    48    - 
Dihexyl ftalaat    -    220    - 
Di(2-ethylhexyl)ftalaat   -    60    - 
Ftalaten (som)1    0,5    -    5 
Minerale olie4    50    5.000    600 
Pyridine    0,5    11    30 
Tetrahydrofuran   0,5    7    300 
Tetrahydrothiofeen   0,5    8,8    5.000 
Tribroommethaan (bromoform)  -    75    630 
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt 
1  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de 

Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden 
voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende 
waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar 
ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een 
of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te 
worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen 
toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor een of meer 
individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, 
heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het 
toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het 
grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de 
overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor die overige 
PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), 
waarvan kan worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen 
zijn gezien de immobiliteit van de betreffende stoffen. 

2  De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de 
bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond 
moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1- 
dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3  Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest)  
 
 
 
 
 
 
 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
Stofnaam    Streefwaarde   Interventiewaarden 

grondwater7   grond    grondwater 
                                                      (μg/l)    (mg/kg d.s.)   (μg/l) 



 
Circulaire bodemsanering 2009 

 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is 

van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast 
het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen 
volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd. 

5  Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als 
fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x 
interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit 
betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 
overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de 
interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = 
gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde 
voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

6  Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
7  De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste 

rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het 
niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een 
strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan 
AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de 
Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), 
moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000 

8  De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor 
barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake 
is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg 
van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de 
voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige 
interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de 
meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 
190 mg/kg d.s. 

9  Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft 
(hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of 
hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van 
een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het 
zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft 
de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden 

 beoordeeld.  



Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S)  
  
Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het 
betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis 
van twee redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen 
interventiewaarde: 
 
1  er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of 

binnenkort te verwachten; 
2  de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of 

minimaal en in het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer 
zijn dan de humaantoxicologische effecten. 
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria: 
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee 

taxonomische groepen; 
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment 

bodem; 
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie 

uit gegevens voor het compartiment water zijn afgeleid; 
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn. 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien 
ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt 
volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 
De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. 
Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor 
wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen 
te betrekken bij de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht 
worden aan: 

 nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot 

saneren. Op verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor 
andere stoffen wel interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen 
nagegaan worden of er sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n 
geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is 
aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake blijkt te zijn van 
ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 
slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk; 

 een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve 
van het vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere 
locatiegebonden factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de 
blootstellingsmogelijkheden,het gebruik van de locatie of de oppervlaktes van de 
verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor het ondanks 
de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 
schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken 
van bioassays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische 
onderbouwing maar ook de onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en 
analysevoorschriften ontweken worden. 

 aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende 
toxiciteitsexperimenten uitgevoerd worden om een betere schatting van de risico’s van de stof 
te kunnen maken. 

 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige 
interventiewaarden zijn omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 
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2008, in druk: NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en 
beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. Alleen voor MTBE is het 
INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de Circulaire zorgplicht Wbb 
bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139). 
 
Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6 

Stofnaam    Streefwaarde    Indicatief niveau voor 
ernstige verontreiniging 

grondwater    grond   grondwater 
ondiep4  diep4 

(< 10m -mv)  (>10 m -mv) 
 (μg/l)   (μg/l)   (mg/kg d.s.)  (μg/l) 
 

 
1 Metalen 
Beryllium     -   0,05*   30   15 
Seleen     -   0,07   100   160 
Tellurium    -   -   600   70 
Thallium    -   2*   15   7 
Tin     -   2,2*   900   50 
Vanadium    -   1,2   250   70 
Zilver     -   -   15   40 
 
 

 
Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6 

Stofnaam     Streefwaarde   Indicatief niveau voor 
ernstige verontreiniging 

grondwater4   grond   grondwater 
(μg/l)    (mg/kg d.s.)  (μg/l) 
 

 
3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen    -   1.000   0,02 
Aromatische oplosmiddelen1   -     200   150 
Dihydroxybenzenen (som)3   -    8   - 
Catechol (o-dihydroxybenzeen)   0,2    -   1.250 
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2    -   600 
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2    -   800 
 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen    -    50   100 
Trichlooranilinen    -    10   10 
Tetrachlooranilinen    -    30   10 
Pentachlooranilinen    -    10   1 
4-chloormethylfenolen    -    15   350 
Dioxine (som I-TEQ)2    -    nvt5  0,001 ng/l 
 
6. Bestrijdingsmiddelen 
Azinfosmethyl     0,1 ng/l *   2   2 
Maneb      0,05 ng/l*   22   0,1 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
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Tabel 2 (vervolg) Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Stofnaam     Streefwaarde   Indicatief niveau voor 
ernstige verontreiniging 

grondwater4   grond   grondwater 
(μg/l)    (mg/kg d.s.)  (μg/l) 
 

 
7. Overige verbindingen 
Acrylonitril     0,08    0,1   5 
Butanol     -    30   5.600 
1,2 butylacetaat    -    200   6.300 
Ethylacetaat     -    75   15.000 
Diethyleen glycol    -    270   13.000 
Ethyleen glycol     -    100   5.500 
Formaldehyde     -    0,1   50 
Isopropanol     -    220   31.000 
Methanol     -    30   24.000 
Methylethylketon    -    35   6.000 
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)   -    100   9.400 
 
 

 
*  Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt 
1 Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid 

als ‘C9-aromatic naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and 
Development Corporation: o-xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 
3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2- 
ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 40,5%, 
1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%. 

2  Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de 
Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden 
voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de 
beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan 
de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele 
componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze 
regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het 
verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor een 
of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid 
onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd 
als het toetsingsresultaat aangeeft. 

3  Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en 
hydrochinon. 

Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 
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4  De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste 
rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het 
niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een 
strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan 
AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), 
moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000. 

5  Voor grond is er een interventiewaarde. 
6  Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft 

(hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of 
hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van 
een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het 
zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft 
de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden 
beoordeeld. 

 
 



Toetsingscriteria vanuit het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 
 
 
Het beleid met betrekking tot het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze toepassen van grond 
in of op de bodem of in het oppervlaktewater is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Generiek beleid 
Wanneer geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld, geldt automatisch het generieke beleid. 
Hiervoor zijn landelijke generieke waarden in de Regeling Bodemkwaliteit vastgelegd. Het 
toetsingskader is gebaseerd op een klassenindeling voor chemische kwaliteit én bodemfunctie. 
Uitgangspunt hierbij is dat de bodemkwaliteit moet aansluiten op het gebruik van de bodem en dat 
de bodemkwaliteit niet verslechterd.  
 
Figuur 5.2 Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
 
BODEMFUNCTIES 
(GEBIEDSSPECIFIEK BELEID) 

BODEMFUNCTIEKLASSEN 
(GENERIEK BELEID) 

1.  Wonen met tuin  

Wonen 2.  Plaatsen waar kinderen spelen 

3.  Groen met natuurwaarden 

4.  
 

Ander groen, bebouwing, 
infrastrctuur en industrie 

Industrie 

5. Moestuinen en volkstuinen 
(Kwaliteit toe te passen grond en 
baggerspecie moet voldoen aan 

Achtergrondwaarden) 
6. Natuur 

7. Landbouw 

 
Gebiedsspecifiek beleid 
Naast het landelijk geldende, generieke beleid, kan een gemeente ervoor kiezen om 
gebiedsspecifiek beleid toe te passen. Hierbij kan een gemeente bijvoorbeeld voor een bepaald 
gebied verhoogde achtergrondwaarden vaststellen voor enkele parameters. Hiertoe maakt de 
gemeente gebruik van een bodemkwaliteitskaart. Aangezien het voornoemde beleid per gemeente 
verschilt en afhankelijk is van diverse factoren, is hier verder niet op ingegaan. 
 
 
 
 



Bijlage B, behorende bij hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie 
 
Tabel 1. Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast 
en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem in mg kg/ds). 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse 
industrie 

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklass
e wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse 
industrie 

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 mg/kg ds 

1. Metalen       
antimoon (Sb)   4,0*  15 22 0,070 9 
arseen (As) 20 X 27 76 0,61 42 
barium (Ba) 190 395 550 920 4,1 413 
cadmium (Cd) 0,60 X en 7,5  1,2 4,3 0,051 4,3 
chroom (Cr) 55 X 62 180 0,17 180 
kobalt (Co) 15 25 35 190 0,24 130 
koper (Cu) 40 X 54 190 1,0 113 
kwik (Hg) 0,15 X 0,83 4,8 0,49 4,8 
lood (Pb) 50 X 210 530 15 308 
molybdeen (Mo) 1,5 * 5 88 190 0,48 105 
nikkel (Ni) 35 X 39 100 0,21 100 
tin (Sn) 6,5  190 900 0,093 450 
vanadium (V) 80  97 250 1,9 146 
zink (Zn) 140 X 200 720 2,1 430 

2. Overige anorganische stoffen      
chloride3     -  
cyanide (vrij)4 3,0  3,0 20 n.v.t. n.v.t. 
cyanide (complex)5 5,5  5,5 50 n.v.t. n.v.t. 
thiocyanaten (som) 6,0  6,0 20 n.v.t. n.v.t. 

3. Aromatische stoffen       
benzeen 0,20 *  0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
ethylbenzeen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
tolueen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
xylenen (som) 0,45 *  0,45 1,25 n.v.t. n.v.t. 
styreen (vinylbenzeen) 0,25 *  0,25 86 n.v.t. n.v.t. 
fenol 0,25  0,25 1,25 n.v.t. n.v.t. 
cresolen (som) 0,30 *  0,30 5 n.v.t. n.v.t. 
dodecylbenzeen 0,35 *  0,35 0,35 n.v.t. n.v.t. 
aromatische oplosmiddelen 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)    
naftaleen  X   n.v.t. n.v.t. 
fenantreen  X   n.v.t. n.v.t. 
antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
chryseen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(k)fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
indeno(1,2,3cd)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(ghi)peryleen  X   n.v.t. n.v.t. 
PAK’s totaal (som 10) 1,5  6,8 40 n.v.t. n.v.t. 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen (vinylchloride) 0,10 *  0,10 0,1 n.v.t. n.v.t. 
dichloormethaan 0,10 *  0,10 3,9 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichloorethaan 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichloorethaan 0,20 *  0,20 4 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichlooretheen7 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichlooretheen (som) 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
dichloorpropanen (som) 0,80 *  0,80 0,80 n.v.t. n.v.t. 
trichloormethaan (chloroform) 0,25 *  0,25 3 n.v.t. n.v.t. 
1,1,1-trichloorethaan 0,25 *  0,25 0,25 n.v.t. n.v.t. 
1,1,2-trichloorethaan 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
trichlooretheen (Tri) 0,25 *  0,25 2,5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloormethaan (Tetra) 0,30 *  0,30 0,7 n.v.t. n.v.t. 
tetrachlooretheen (Per) 0,15 *  0,15 4 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse 
industrie 

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklass
e wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse 
industrie 

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 mg/kg ds 

b. chloorbenzenen 
monochloorbenzeen 0,20 *  0,20 5 n.v.t. n.v.t. 
dichloorbenzenen (som) 2,0 *  2,0 5 n.v.t. n.v.t. 
trichloorbenzenen (som) 0,015 *  0,015 5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 *  0,0090 2,2 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorbenzeen 0,0025  0,0025 5 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbenzeen 0,0085 X 0,027 1,4 n.v.t. n.v.t. 

chloorbenzenen (som)       
c. chloorfenolen    

monochloorfenolen (som) 0,045  0,045 5,4 n.v.t. n.v.t. 
dichloorfenolen (som) 0,20 *  0,20 6 n.v.t. n.v.t. 
trichloorfenolen (som) 0,0030 *  0,0030 6 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorfenolen (som) 0,015 *  1 6 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorfenol 0,0030 * X 1,4 5 n.v.t. n.v.t. 

chloorfenolen (som)       
d. polychloorbifenylen (PCB’s) 

PCB 28  X     
PCB 52  X     
PCB 101  X     
PCB 118  X     
PCB 138  X     
PCB 153  X     
PCB 180  X     
PCB’s (som 7) 0,020  0,020 0,5 n.v.t. n.v.t. 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen 
monochlooranilinen (som) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
pentachlooraniline 0,15 *  0,15 0,15 n.v.t. n.v.t. 
dioxine (som I-TEQ) 0,000055 *  0,000055 0,000055 n.v.t. n.v.t. 
chloornaftaleen (som) 0,070 *  0,070 10 n.v.t. n.v.t. 

6. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloorbestrijdingsmiddelen 

chloordaan (som) 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
DDT (som) 0,20 X 0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
DDE (som) 0,10 X 0,13 1,3 n.v.t. n.v.t. 
DDD (som) 0,020 X 0,84 34 n.v.t. n.v.t. 
DDT/DDE/DDD (som)     n.v.t. n.v.t. 
aldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
dieldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
endrin  X   n.v.t. n.v.t. 
isodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
telodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
drins (som) 0,015  0,04 0,14 n.v.t. n.v.t. 
endosulfansulfaat  X   n.v.t. n.v.t. 
α-endosulfan 0,00090 X 0,00090 0,00090 n.v.t. n.v.t. 
α -HCH 0,0010 X 0,0010 0,5 n.v.t. n.v.t. 
β-HCH 0,0020 X 0,0020 0,5 n.v.t. n.v.t. 
γ-HCH (lindaan) 0,0030 X 0,04 0,5 n.v.t. n.v.t. 
δ-HCH  X   n.v.t. n.v.t. 
HCH-verbindingen (som)     n.v.t. n.v.t. 
heptachloor 0,00070 X 0,00070 0,00070 n.v.t. n.v.t. 
heptachloorepoxide 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbutadieen 0,003 * X   n.v.t. n.v.t. 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40    n.v.t. n.v.t. 

b. organofosforpesticiden 
azinfos-methyl 0,0075*  0,0075 0,0075 n.v.t. n.v.t. 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 
organotin verbindingen (som)8 0,15  0,5 2,59 n.v.t. n.v.t. 
tributyltin (TBT)8 0,065  0,065 0,065 n.v.t. n.v.t. 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA 0,55 *  0,55 0,55 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse 
industrie 

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklass
e wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse 
industrie 

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 mg/kg ds 

e. overige bestrijdingsmiddelen 
atrazine 0,035 *  0,035 0,5 n.v.t. n.v.t. 
carbaryl 0,15 *  0,15 0,45 n.v.t. n.v.t. 
carbofuran7 0,017 *  0,017 0,017 n.v.t. n.v.t. 
4-chloormethylfenolen (som) 0,60 *  0,60 0,60 n.v.t. n.v.t. 

niet chloorhoudende bestrijdings-middelen 
(som) 

0,090 *  0,090 0,5 n.v.t. n.v.t. 

7. Overige stoffen 
asbest15 - - 100 100 n.v.t. n.v.t. 
cyclohexanon 11 2,0 *  2,0 150 n.v.t. n.v.t. 
dimethyl ftalaat 11 0,045 *  9,2 60 n.v.t. n.v.t. 
diethyl ftalaat 11 0,045 *  5,3 53 n.v.t. n.v.t. 
di-isobutylftalaat 11 0,045 *  1,3 17 n.v.t. n.v.t. 
dibutyl ftalaat 11 0,070 *  5,0 36 n.v.t. n.v.t. 
butyl benzylftalaat 11 0,070 *  2,6 48 n.v.t. n.v.t. 
dihexyl ftalaat 11 0,070 *   18 60 n.v.t. n.v.t. 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 11 0,045 *  8,3 60 n.v.t. n.v.t. 
minerale olie 12, 13 190 3000 190 500 n.v.t. n.v.t. 
pyridine 0,15 *  0,15 1 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrofuran 0,45  0,45 2 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrothiofeen 1,5 *  1,5 8,8 n.v.t. n.v.t. 
tribroommethaan (bromoform) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
ethyleenglycol 5,0  5,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 
diethyleenglycol 8,0  8,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 
acrylonitril 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
formaldehyde 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 
isopropanol (2-propanol) 0,75  0,75 0,75 n.v.t. n.v.t. 
methanol 3,0  3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 
butanol (1-butanol) 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
butylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
ethylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
methyl-tert-butyl ether (MBTE) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
methylethyketon 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 

 

Opmerking: Voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden en het omgaan met 
rapportagegrenzen en aantoonbaarheidsgrenzen is bijlage G, onder IV, van toepassing. 

Verklaring symbolen in tabel 1: 
1  Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De 

definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. 
Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 

2  De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt 
ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * 
bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de 
maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: 
- * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet 

zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en 
- * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en 
- * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. 

 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde 
(m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-
berekening en de overige in tabel 1 genoemde metalen). Minerale olie maakt geen deel uit van de 
msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld 
is in de kolom ‘Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. 
Voor toetsing aan Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden 
toegepast. 
 
 
 



Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden 
aan de Interventiewaarden bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale waarden voor 
verspreiden over het aangrenzend perceel is opgenomen, is toetsing aan de Interventiewaarden 
bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de 
Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. Voor het verspreiden op het 
aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren de bestaande risicobenadering (msPAF) aan worden 
gevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze tabel geen 
Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld. 
 
3 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand 

op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater 
met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen 
maximale waarde. 

4  Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, 
moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet 
worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

5  Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte 
cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het 
gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus 
alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

6  De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere 
van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De 
hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen 
de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten 
niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale 
waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per 
component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de 
Maximale waarden wonen en industrie. 

7 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan 
de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
(intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s 
nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet 
tevens het grondwater worden onderzocht. 

8  De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden 
met voetnoot 9. 

9  De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg 
organotin/kg ds. 

10  Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis 
bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit 
Asbest. 

11  Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten 
meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. 

12  Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er 
enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, 
dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. 

13  Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie 
een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 

*  Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af 
te leiden. 

 
 
 



Bodemtypecorrectie 
 
Bijlage G. , behorende bij artikel 4.2.1 en 4.2.2 
I. Formules bodemtypecorrectie bodem, bij toepassing van grond of baggerspecie volgens de 
toetsingskaders in paragraaf 2 en 3 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Besluit 
 
De normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, zoals aangeduid in 
tabel 1 van bijlage B, zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het organisch stofgehalte. 
 
De formules voor correctie van de meetwaarden in grond en baggerspecie voor het bodemtype zijn 
overeenkomstig de formules hiervoor in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009. 
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem of de partij toe te passen grond of baggerspecie, 
worden de in de tabellen opgenomen normwaarden (achtergrondwaarden en maximale waarden voor 
een standaardbodem) omgerekend naar de normwaarden voor de betreffende bodem, respectievelijk 
de partij toe te passen of te verspreiden grond of baggerspecie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
gemeten gehalten aan organisch stof en lutum van de bodem, respectievelijk de partij toe te passen of 
te verspreiden grond en baggerspecie. De omgerekende maximale waarden kunnen vervolgens met 
de gemeten gehalten worden vergeleken. Hierbij is het percentage aan organisch stof bepaald volgens 
NEN 5754. Hierbij is het gehalte aan lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een 
diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond. 
 
Metalen 
Bij de omrekening van de normwaarden voor metalen worden de volgende bodemtypecorrectieformule 
gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x {{(A + (B x %lutum) + (C x %organisch stof)} / {(A + (B x 25) + (C x 10)}} 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% lutum = 
gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of baggerspecie 
met een gemeten lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend. 

    Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: 

    
Bij de omrekening van de normwaarden voor Barium, wordt indien het lutumpercentage lager is dan 10%, met een 
lutumpercentage van 10% gerekend. 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend. 

A,B,C = stof afhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 1) 

Tabel 1. Stofafhankelijke constanten voor metalen

Stof A B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Berylium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0,6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 

noot 
1Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd 



 
Organische verbindingen 
Bij de omrekening naar standaardbodem voor organische verbindingen, met uitzondering van PAK’s, 
wordt gebruik gemaakt van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen 
of te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, wordt met 
organisch stofgehalten van 30%, respectievelijk 2% gerekend. 

 
 
PAK’s 
Bij PAK’s is de wijze van correctie naar de standaardbodem afhankelijk van het percentage organisch 
stof. 
 
Voor PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% 
toegepast. 
 
Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte wordt de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 

 
 
Voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% wordt de volgende bodemtype-
correctieformule gehanteerd: 
 
 
(MW) b,g,bs = (MW) sb × 3 
 
 
Waarin: 

(MW) b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW) sb = 
maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 



 

Achtergrondwaarde (grond) en streefwaarde (grondwater) 
De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) geven het niveau aan waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit. Alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant worden 
op dit niveau nog vervuld. Bij de opstelling van de achtergrond- en streefwaarden is gebruik gemaakt 
van gegevens omtrent aan de bodem te stellen milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere 
beleidsterreinen, zoals drinkwaternormen, oppervlaktewaternormen en reeds geformuleerde 
beleidsdoelstellingen ten aanzien van nitraat en fosfaat. Voor zware metalen, arseen en fluor zijn 
waarden afgeleid uit een analyse van veldgegevens afkomstig uit relatief onbelaste landelijke gebieden 
en als schoon beschouwde waterbodems. 
 
Criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde) 
Als uitgangspunt voor het uitvoeren van aanvullend (nader) onderzoek wordt de tussenwaarde 
gehanteerd. Een dergelijk concentratieniveau (halverwege de achtergrond- dan wel streefwaarde en 
de interventiewaarde) geeft aanleiding om de chemische kwaliteit van de bodem nader te 
onderzoeken, waarbij het onderzoek zich richt op het vaststellen van de mate en de ernst van de 
verontreiniging. De ernst van de verontreiniging wordt bepaald aan de hand van de ingeschatte 
volumen aan verontreinigingen op basis van de horizontale en verticale kartering (zie onder). 
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Deze waarden zijn voor de mens 
gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheden die iemand via alle mogelijke blootstelling-
routes tot zich kan nemen. Ecotoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van dié gehalten 
in de bodem waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kan ondervinden. 
 
De uiteindelijke interventiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten van de RIVM-studie (rapport-
nummer 725201007), waarbij een integratie van de humaan- en ecotoxicologische effecten heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben het advies van de Technische Commissie Bodembescherming en 
de resultaten van een omvangrijke discussieronde met belanghebbenden over de RIVM-studie bij het 
vaststellen van de uiteindelijke interventiewaarden een belangrijke rol gespeeld. 
 
De daadwerkelijk optredende blootstelling dient vergeleken te worden met het toxicologische 
onderbouwde maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor de mens. Bij overschrijding hiervan is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater (bodemvolume) hoger te 
zijn dan de desbetreffende interventiewaarde (zie protocollen voor oriënterend en nader onderzoek). 
De hiervoor genoemde waarden gelden als een gemiddelde. Indien bijvoorbeeld bij puntbronnen van 
verontreiniging waarschijnlijk is dat bij uitblijven van maatregelen op korte termijn bodemverontreiniging 
op genoemde schaal kan optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging.  
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal stoffen hebben de voorstellen van het RIVM niet geleid tot vastgestelde interventie-
waarden. Voor deze stoffen zijn zogenaamde indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
aangegeven. De indicatieve niveaus hebben vanwege het ontbreken van gestandaardiseerde 
meetvoorschriften en/of voldoende ecotoxicologische informatie een grotere mate van onzekerheid dan 
interventiewaarden zoals voor andere stoffen. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet 
gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijving van de indicatieve niveaus 
heeft derhalve niet direct consequenties wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de 
verontreiniging door het bevoegd gezag. Naast de indicatieve niveaus dienen daarom ook andere 
overwegingen te worden betrokken ten behoeve van een uitspraak omtrent de aanwezigheid van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 



De indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging zijn opgenomen in tabellen 2a en 2b, zijnde 
indicatieve niveaus voor een ernstige verontreiniging voor een standaardbodem (10% organische stof 
en 25% lutum). 
 
De indicatieve niveaus voor grond/sediment kennen met uitzondering van het niveau voor zilver een 
bodemtypecorrectie. Het niveau voor beryllium voor grond/sediment is gerelateerd aan het 
lutumpercentage van de bodem volgens: Indicatief niveau Be= 8 + 0,9 x % lutum. De indicatieve 
niveaus voor aromatische verbindingen, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen en 
overige verbindingen zijn gerelateerd aan het organische stofpercentage van de bodem volgens de 
formule:  
 
INb = INs x (% organ. stof/10),waarbij: 
 

INb = indicatief niveau voor de te beoordelen bodem (mg/kg)  
INs = indicatief niveau standaardbodem (mg/kg)  

 
Voor bodems met gemeten percentages organische stof groter dan 30% respectievelijk kleiner dan 2% 
worden percentages van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
 
Onder aromatische verbindingen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9 aromatic 
naphta", verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-
xyleen, i-isopropylbenzeen, n-propylbenzeen, 1-methyl-4-ethylbenzeen, 1-methyl-3-ethylbenzeen, 1-
methyl-2-ethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,2,3-trimethylbenzeen en 
alkylbenzenen. 
  
Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest 
toxische verbinding. 
 
Verontreinigende stoffen 
Onderstaand is van een aantal, veelvoorkomende en/of kritische, stoffen een beschrijving gegeven. 
Hierbij wordt ingegaan op onder andere de toxische eigenschappen en de herkomst van de 
betreffende stoffen. 
 
Minerale oliën 
Minerale oliën zijn mengsels van verbindingen die bestaan uit koolwaterstoffen. Onder 
koolwaterstoffen verstaat men verbindingen die koolstof- en waterstofatomen bezitten. In de milieu-
analyse verstaat men hieronder brandstoffen, smeeroliën, oplosmiddelen en teeroliën. Aangezien deze 
groep van verbindingen meer dan 10.000 componenten omvat worden de analyseresultaten 
weergegeven als somparameters van verschillende deelfracties tussen C10 en C40 en totaal. Indicatief 
kan aan de hand van het oliechromatogram het soort olie worden bepaald. 
 
PAK 
Onder PAK worden verstaan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, waarbij het gaat om een 
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen die bestaan uit 2 of meer aan elkaar verbonden 
benzeenringen. PAK ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen. Ze ontstaan 
ondermeer bij droge destillatie van steenkool, zoals werd toegepast bij gas- en cokesfabrieken. 
Daarnaast kunnen zij worden aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, 
verflakken, minerale oliën en teerproducten. Ook door onvolledige verbranding van minerale oliën 
ontstaan PAK. In de chemische grondstoffenindustrie dienen zij als tussenproducten bij verschillende 
syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica. De PAK worden in verschillende categorieën 
ingedeeld en wel: EPA met 16 PAK; VROM met 10 PAK en Borneff met 6 PAK. Voor een onderzoek 
conform de onderzoeksnorm NEN 5740 zijn de 10 PAK van VROM (som) bepalend. Het betreft de som 
van de volgende PAK: antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, 
chryseen, fenantreen, fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 
 



Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (vluchtige aromaten) 
De belangrijkste vluchtige aromatische koolwaterstoffen worden ook wel aangeduid als BTEX(N)S 
(Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, drie isomeren van Xyleen (Naftaleen) en Styreen). Aromaten 
worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie. Zij worden met name gebruikt als oplosmiddel voor 
rubber, was en oliën. Ook worden ze aan brandstoffen, zoals benzine, toegevoegd ter verhoging van 
het octaangehalte. In het milieu zijn ze zeer mobiel; in de eerste plaats door de relatief hoge 
oplosbaarheid in water en voorts door de hoge dampspanning, waardoor ze gemakkelijk de 
bodemlucht kunnen verontreinigen. In vergelijking met gechloreerde aromatische verbindingen zijn ze 
biologisch redelijk afbreekbaar en daarom minder persistent. Vanwege de hoge carcinogeniteit en 
mutageniteit wordt benzeen als zeer giftig aangemerkt. De overige verbindingen van deze groep 
worden als minder giftig aangemerkt. 
 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 
Onder vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen verstaat men organische halogeenverbindingen met 
een hoge dampspanning. In de regel gaat het hier om chloor- en broomverbindingen met één tot drie 
koolstofatomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, als chemisch 
reinigingsmiddel en als oplosmiddel voor verven, lakken en lijmen. Bij de chemische reiniging zijn ze 
gedurende de laatste jaren vervangen door andere oplosmiddelen. Broomverbindingen worden 
veelvuldig als brandwerend middel gebruikt. De fluorhoudende verbindingen worden gewoonlijk als 
een afzonderlijke groep beschouwd. Tot deze groep behoren ook de CFK (Chloor-Fluor-
Koolwaterstoffen). Deze verbindingen worden o.a. gebruikt als koelmiddel en als drijfgas in 
spuitbussen. Joodverbindingen hebben vrijwel geen technische toepassing. 
 
Zware metalen 
De metalen vormen een groep van ca. 80 elementen uit het periodiek systeem. De grens tussen 
metaal en niet-metaal is niet scherp te trekken. Onder de zware metalen verstaat men de metalen met 
een dichtheid van 5 g/cm3. Arseen is hierop een uitzondering; dit element heeft een lagere dichtheid 
maar wordt om toxicologische redenen tot de zware metalen gerekend. Binnen het milieuhygienisch 
bodemonderzoek worden onder de groep zware metalen de volgende stoffen verstaan: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Hoewel veel zware metalen onmisbaar 
zijn als spoorelementen kunnen bij opname van grotere hoeveelheden acute en chronische 
vergiftigingsverschijnselen optreden. Metalen worden veelvuldig toegepast in de chemische industrie, 
bijvoorbeeld voor katalysatoren, pigmenten, legeringen en smeermiddelen en in de metallurgische en 
galvanische industrie. 
 
EOX (Extraheerbare organohalogeen verbindingen) 
De bepaling van EOX is een zogenaamde triggerparameter. Dit houdt in dat met één waarde een 
indicatie wordt verkregen omtrent de aanwezigheid van stoffen binnen een groep van verbindingen met 
deels overeenkomstige chemisch/fysische eigenschappen. Bepaald wordt het totale gehalte aan 
halogenen. De gevonden waarde wordt berekend als chloor. Overschrijding van de triggerwaarde leidt 
niet tot de conclusie van verontreiniging van de grond maar tot de noodzaak voor aanvullend 
onderzoek. Hierin moet worden nagegaan of de overschrijding het gevolg is van een verontreiniging 
door middel van aanvullend chemisch onderzoek dan wel sprake is van een natuurlijke oorzaak. 
 
OCB (Organochloor-bestrijdingsmiddelen) 
Eén van de twee groepen van persistente organische polluenten, de zgn. POP’s, zijn de 
organohalogeenverbindingen. Deze grote groep is te verdelen in diverse soorten verontreinigende 
stoffen zoals PCB (polychloorbifenylen), dioxines, furanen en organochloor-bestrijdingsmiddelen. 
 
Onder de organochloor-bestrijdingsmiddelen worden de, tegenwoordig verboden, chloorhoudende 
gewasbeschermingsmiddelen verstaan. Organochloor-bestrijdingsmiddelen zijn werkzaam tegen 
plantaardige en dierlijke organismen die een bedreiging vormen voor de gewenste kwaliteit en 
kwantiteit van planten, dieren en goederen die zorgen voor ons voedsel of voor andere behoeften.  



Deze bestrijdingsmiddelen dienen meestal tegen onkruid (herbiciden), insecten (insecticiden), 
schimmels (fungiciden) en/of bacteriën (bactericiden). Aangezien deze verontreinigingen niet of 
nauwelijks oplosbaar zijn in water, is de biologische afbreekbaarheid gering, waardoor een aantal 
bestrijdingsmiddelen persistent worden. Hierdoor ontstaat accumulatie van de betreffende POP’s in het 
leefmilieu. Dergelijke verontreinigingen hopen zich op in de voedselketen (voornamelijk in vetweefsel), 
waardoor zelfs kleine hoeveelheden in het milieu kunnen leiden tot hoge gehaltes in mens en dier die 
bovenaan de voedselketen staan. 
 
Een voorbeeld hiervan is DDT dat al lang is verboden maar nog steeds in het milieu aanwezig is. Hoge 
gehaltes aan bestrijdingsmiddelen in de bodem zijn met name aangetroffen op landbouwpercelen. 
DDT kent verschillende ruimtelijke structuren (isomeren), waarvan p,p-DDT (pesticide) de meest 
voorkomende isomeer is. DDE en DDD en de betreffende isomeren zijn (bio)chemische 
afbraakproducten (metabolieten) van DDT, hoewel DDD ook zelf als pesticide is gebruikt.  
 
Vanwege de veelzijdigheid van de gebruikte chemische producten met hun eventuele technische 
neven- en (bio)chemische afbraakproducten bestaat het OCB analysepakket uit diverse 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Het betreft een twintigtal stoffen met onder andere HCH’s, DDT, 
DDE en DDD. 
 
Lutumgehalte 
Het lutumgehalte van een bodem (fractie < 2m) is een maat voor het gehalte aan kleimineralen die 
door hun fysische en chemische eigenschappen in staat zijn bepaalde stoffen, zoals zware metalen, te 
binden. De streef- en interventiewaarden zijn voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan het 
lutumgehalte omdat de fixatie (adsorptie) van die stof toeneemt met een toenemend lutumgehalte. 
 
Organisch stofgehalte 
Het organische stofgehalte van een bodem is een maat voor het gehalte aan organische bestanddelen 
van een bodem. In een bodem zijn dit vaak humus, humuszuren en fulvozuren. Ook verteerde en 
onverteerd organisch materiaal, zoals plantenresten, worden tot organische stof gerekend. De streef- 
en interventiewaarden zijn, net als bij het lutumgehalte, voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan 
het organische stofgehalte omdat de fixatie van die stof toeneemt met een toenemend organische 
stofgehalte.



BIJLAGE 5.1 
GECORRIGEERDE TOETSINGSWAARDEN 

WET BODEMBESCHERMING EN 
TOETSINGSRESULTATEN GROND 



Projectnaam Commandeurslaan 29 Katwijk 
Projectcode 1101C770 
 
  
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming 
Monsternummer  M01  M02  M03  
Boring  01,02,07,08  03,04,05  02,03,04,07,08  
Bodemtype  ZS1H1  ZS1H1  ZS1  
Zintuiglijk  BA6SC6GR6  PU1SC1  SC6RO6  
Van (cm-mv)  0  5  100  
Tot (cm-mv)  50  100  170  
Humus (% op ds)  2,6  2,04  2  
Lutum (% op ds)  2,1  2  2  
     
Barium [Ba]  49 <AW  126 *  49 <AW  
Cadmium [Cd]  0,35 <AW  0,35 <T  0,35 <T  
Kobalt [Co]  4,3 <AW  4,3 <T  4,3 <T  
Koper [Cu]  22,4 *  42 *  19,3 <AW  
Kwik [Hg]  0,431 *  0,215 *  0,1 <AW  
Lood [Pb]  146 *  431 ***  32 <T  
Molybdeen [Mo]  1,5 <AW  1,5 <AW  1,5 <AW  
Nikkel [Ni]  12 <AW  12 <T  12 <T  
Zink [Zn]  98 *  220 **  59 <AW  
     
Anthraceen  0,056 GTA  0,284 GTA  0,01 <  
Benzo(a)anthraceen  0,179 GTA  0,643 GTA  0,027 GTA  
Benzo(a)pyreen  0,238 GTA  0,725 GTA  0,027 GTA  
Benzo(g,h,i)peryleen  0,19 GTA  0,511 GTA  0,017 GTA  
Benzo(k)fluorantheen  0,128 GTA  0,387 GTA  0,014 GTA  
Chryseen  0,242 GTA  0,84 GTA  0,034 GTA  
Fenanthreen  0,19 GTA  1,11 GTA  0,019 GTA  
Fluorantheen  0,377 GTA  1,65 GTA  0,056 GTA  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  0,235 GTA  0,663 GTA  0,023 GTA  
Naftaleen  0,013 GTA  0,028 GTA  0,01 <  
PAK 10 VROM  1,85 *  6,84 *  0,232 <AW  
     
PCB (som 7)  0,0039 <AW  0,0039 <AW  0,0039 <AW  
PCB 101  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
PCB 118  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
PCB 138  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
PCB 153  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
PCB 180  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
PCB 28  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
PCB 52  0,0008 GTA  0,0008 GTA  0,0008 GTA  
     
Minerale olie C10 - C40  20,4 <AW  76,3 *  20 <AW  
     
Droge stof  89,6 GTA  90,7 GTA  90,6 GTA  
 
Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
 
Zintuiglijke waarnemingen: 
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels 
 
Gradatie: 
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 



 
Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet bodembescherming (mg/kg d.s.) 
humus (% op ds)  2  2,04  2,6  
lutum (% op ds)  2  2  2,1  
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I   
     
Barium [Ba]  49 143 237  49 143 237  50 145 240  
Cadmium [Cd]  0,35 4,0 7,5  0,35 4,0 7,6  0,36 4,1 7,8  
Kobalt [Co]  4,3 29 54  4,3 29 54  4,3 30 55  
Koper [Cu]  19 56 92  19 56 92  20 57 94  
Kwik [Hg]  0,10 13 25  0,10 13 25  0,11 13 25  
Lood [Pb]  32 184 337  32 184 337  32 187 341  
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  
Nikkel [Ni]  12 23 34  12 23 34  12 23 35  
Zink [Zn]  59 181 303  59 181 304  60 185 310  
     
PAK 10 VROM  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  
     
PCB (som 7)  0,0040 0,10 0,20  0,0041 0,10 0,20  0,0052 0,13 0,26  
     
Minerale olie C10 - C40  38 519 1000  39 529 1020  49 675 1300  
 
  
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



BIJLAGE 5.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



Projectnaam Commandeurslaan 29 Katwijk 
Projectcode 1101C770 
 
 
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet bodembescherming 
Monsternummer  04-1-1    
Datum  11-2-2011    
pH  7,62    
Ec (µS/cm)  500    
Filternummer  1    
Van (cm-mv)  250    
Tot (cm-mv)  350    
GWS (cm-mv)  200    
     
Barium [Ba]  50,0 < S    
Cadmium [Cd]  0,4 < S    
Kobalt [Co]  20,0 < S    
Koper [Cu]  15,0 < S    
Kwik [Hg]  0,050 < S    
Lood [Pb]  15,0 < S    
Molybdeen [Mo]  5,0 < S    
Nikkel [Ni]  15,0 < S    
Zink [Zn]  65,0 < S    
     
Benzeen  0,20 < S    
Ethylbenzeen  0,30 < S    
meta-/para-Xyleen (som)  0,17 GTA    
ortho-Xyleen  0,08 GTA    
Styreen (Vinylbenzeen)  0,30 < S    
Tolueen  0,30 < S    
Xylenen (som)  0,18 -    
     
Naftaleen  0,05 S <=T    
     
1,1,1-Trichloorethaan  0,10 S <=T    
1,1,2-Trichloorethaan  0,10 S <=T    
1,1-Dichloorethaan  0,60 < S    
1,1-Dichlooretheen  0,10 S <=T    
1,1-Dichloorpropaan  0,25 GTA    
1,2-Dichloorbenzeen  0,60 GTA    
1,2-Dichloorethaan  0,60 < S    
1,2-Dichloorpropaan  0,25 GTA    
1,3-Dichloorbenzeen  0,60 GTA    
1,3-Dichloorpropaan  0,25 GTA    
1,4-Dichloorbenzeen  0,60 GTA    
cis-1,2-Dichlooretheen  0,10 GTA    
Dichloorbenzenen (som)  1,26 -    
Dichloorethenen (som)  0,21 GTA    
Dichloormethaan  0,20 S <=T    
Dichloorpropaan  0,53 -    
Monochloorbenzeen  0,60 < S    
Tetrachlooretheen (Per)  0,10 S <=T    
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

 0,10 S <=T    

trans-1,2-Dichlooretheen  0,10 GTA    
Tribroommethaan 
(bromoform) 

 0,60 D<=I    

Trichlooretheen (Tri)  0,60 < S    
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

 0,60 < S    

Vinylchloride  0,10 S <=T    
1,2-Dichloorethenen 
(som ) 

 0,14 -    

     
Minerale olie C10 - C40  50,0 < S    
 



Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
- = kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
< S = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan streefwaarden 
S <=T = detectielimiet groter dan streefwaarden en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergwaarde 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
 
 
 
Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet bodembescherming (µg/l) 
   S   T   I   
   
Barium [Ba]  50 338 625  
Cadmium [Cd]  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co]  20 60 100  
Koper [Cu]  15 45 75  
Kwik [Hg]  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb]  15 45 75  
Molybdeen [Mo]  5,0 153 300  
Nikkel [Ni]  15 45 75  
Zink [Zn]  65 433 800  
   
Benzeen  0,20 15 30  
Ethylbenzeen  4,0 77 150  
Styreen (Vinylbenzeen)  6,0 153 300  
Tolueen  7,0 504 1000  
Xylenen (som)  0,20 35 70  
   
Naftaleen  0,010 35 70  
   
1,1,1-Trichloorethaan  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan  0,010 65 130  
1,1-Dichloorethaan  7,0 454 900  
1,1-Dichlooretheen  0,010 5,0 10,0  
1,2-Dichloorethaan  7,0 204 400  
Dichloorbenzenen (som)  3,0 27 50  
Dichloormethaan  0,010 500 1000  
Dichloorpropaan  0,80 40 80  
Monochloorbenzeen  7,0 94 180  
Tetrachlooretheen (Per)  0,010 20 40  
Tetrachloormethaan (Tetra)  0,010 5,0 10,0  
Tribroommethaan (bromoform)    630  
Trichlooretheen (Tri)  24 262 500  
Trichloormethaan (Chloroform)  6,0 203 400  
Vinylchloride  0,010 2,5 5,0  
1,2-Dichloorethenen (som )  0,010 10,0 20  
   
Minerale olie C10 - C40  50 325 600  
 
Toelichting bij de tabel: 
 
S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



BIJLAGE 5.3 
GECORRIGEERDE TOETSINGSWAARDEN 

WET BODEMBESCHERMING EN 
TOETSINGSRESULTATEN AANVULLEND  



Projectnaam Commandeurslaan 29 Katwijk 
Projectcode 1101C770 
 
  
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  M101  M102  M103  M104 
Boring  03  04  05  04 
Bodemtype  ZS1H1  ZS2  ZS1H1  ZS2H1 
Zintuiglijk  PU1SC1  BA8PU6SC1  BA8PU6  BA6SC6RO1 
Van (cm-mv)  5  5  50  40 
Tot (cm-mv)  50  40  100  90 
Humus (% op ds)  2  2  2  2 
Lutum (% op ds)  2  2  2  2 
     
Lood [Pb]  82 *  71,6 *  145 *  171 * 
Zink [Zn]  66 *  < 59,0 <AW  380 ***  < 59,0 <AW 
     
Droge stof  91,5 GTA  94 GTA  87,6 GTA  91,8 GTA 
 
Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  M105  M106  M107  
Boring  05  06  05  
Bodemtype  ZS1  ZS2H1  ZS1  
Zintuiglijk  BA6SC6GR6  BA6GR6  BA6RO6  
Van (cm-mv)  5  0  160  
Tot (cm-mv)  50  50  200  
Humus (% op ds)  2  2  2  
Lutum (% op ds)  2  2  2  
     
Lood [Pb]  56,3 *  93,4 *  < 32,0 <T  
Zink [Zn]  78,5 *  80,4 *  < 59,0 <AW  
     
Droge stof  92 GTA  84,9 GTA  82,5 GTA  
 
Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
 
 
Zintuiglijke waarnemingen: 
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels 
 
Gradatie: 
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 



 
Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 
humus (% op ds)  2  2.04  2.6  
lutum (% op ds)  2  2  2.1  
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I   
     
Barium [Ba]  49 143 237  49 143 237  50 145 240  
Cadmium [Cd]  0,35 4,0 7,5  0,35 4,0 7,6  0,36 4,1 7,8  
Kobalt [Co]  4,3 29 54  4,3 29 54  4,3 30 55  
Koper [Cu]  19 56 92  19 56 92  20 57 94  
Kwik [Hg]  0,10 13 25  0,10 13 25  0,11 13 25  
Lood [Pb]  32 184 337  32 184 337  32 187 341  
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  
Nikkel [Ni]  12 23 34  12 23 34  12 23 35  
Zink [Zn]  59 181 303  59 181 304  60 185 310  
     
PAK 10 VROM  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  
     
PCB (som 7)  0,0040 0,10 0,20  0,0041 0,10 0,20  0,0052 0,13 0,26  
     
Minerale olie C10 - C40  38 519 1000  39 529 1020  49 675 1300  
 
  
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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Foto 1: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
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Foto 3: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 

Foto 4: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 



Foto 5: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 

Foto 6: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 



Foto 7: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 

Foto 8: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 



Foto 9: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 

Foto 10: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 



Foto 11: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
 

Foto 12: Commandeurslaan 29 te Katwijk (ZH) 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Ouwehand heeft IDDS Archeologie in juni en augustus 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Commandeurslaan 29 in Katwijk (ZH), gemeente Katwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is de 
mogelijke aankoop van het perceel en latere herontwikkeling ervan. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied een hoge verwachting geldt voor archeologische 
resten uit de Romeinse tijd, Vroege en Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Door de intactheid van de 
oorspronkelijke bodemopbouw, met name onder het gebouw (dat het grootste deel van het 
plangebied bedekt), blijft deze hoge verwachting na het veldonderzoek bestaan. Het veldonderzoek 
toont aan dat er in de bodem verschillende archeologische niveaus voorkomen in de vorm van 
vegetatielagen. Deze niveaus hebben verschillende archeologische verwachtingen. Op een niveau 
van ongeveer 0,6 tot 0,8 m NAP geldt een hoge archeologische verwachting voor resten van wegen, 
grafvelden of nederzettingen uit de Romeinse tijd. Op een hoger niveau (ongeveer 1,4 tot 1,5 m NAP) 
worden archeologische resten verwacht uit de Vroege en Late Middeleeuwen en het begin van de 
Nieuwe tijd. Het betreft met name de resten van het Commandeurshof, dat mogelijk in of direct 
aangrenzend aan het plangebied heeft gestaan. De resten van dit hof kunnen ook ondieper 
voorkomen (tussen 2,1 en 2,5 m NAP) aangezien op dit niveau archeologische indicatoren zijn 
aangetroffen uit de 17e tot 20e eeuw, de periode waarvan middels kaartmateriaal bekend is dat het 
Commandeurshof nog bestond in of nabij het plangebied. 

De bodemopbouw in het plangebied is nagenoeg onverstoord. De diepste niveaus zijn vrijwel zeker 
nergens verstoord en voor de bovenste niveaus geld dat de verstoringen lokaal van aard zijn, in de 
vorm van vergravingen buiten het gebouw en ter plaatse van de funderingen. Onder het aanwezige 
gebouw zijn alle drie de vegetatiehorizonten intact aanwezig. 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om 
vervolgonderzoek uit te laten voeren indien de graafwerkzaamheden ten minste reiken tot beneden 
een niveau van ongeveer -2,1 m NAP. De noodzaak en eventueel de methode voor het opsporen van 
archeologische resten binnen het plangebied middels een vervolgonderzoek zal worden bepaald door 
het bevoegd gezag. Opgemerkt moet worden dat een eventueel gravend onderzoek pas kan worden 
uitgevoerd na de bovengrondse sloop van het schoolgebouw. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Ouwehand heeft IDDS Archeologie in juni en augustus 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Commandeurslaan 29 in Katwijk (ZH), gemeente Katwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is de 
mogelijke aankoop van het perceel en latere herontwikkeling ervan. In het kader van een 
bestemmingsplanwijziging en eventuele onderzoeksplichten of beperkingen ten aanzien van 
archeologie is gevraagd een bureauonderzoek te doen voor de locatie. De kans bestaat dat eventueel 
aanwezige archeologische waarden door toekomstige ingrepen verstoord dan wel vernietigd kunnen 
worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het verkennende 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Koekkelkoren / Wilbers 2012): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010) 
en de gemeentelijke eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt aan de Commandeurslaan 29, op de hoek met het Commandeurspad. Aan de 
noordwestelijke en de oostelijke zijdes wordt het plangebied begrensd door een aantal woonpercelen. 
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De noordgrens van het plangebied bestaat uit de Zanderijweg. Het plangebied heeft een oppervlakte 
van ongeveer 1180 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van 3,3 m NAP. De exacte ligging en 
contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 400 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 400 m is dusdanig gekozen dat verschillende landschappelijke eenheden 
worden bekeken die aanwezig kunnen zijn in het bebouwde plangebied. Eveneens worden door de 
gekozen radius verscheidene archeologische onderzoeken meegenomen die in de nabijheid van het 
plangebied zijn uitgevoerd en zodoende aanwijzingen kunnen geven voor de mogelijke aanwezigheid 
van materiële restanten van menselijke activiteiten in het plangebied.  

 

Figuur 1: Het plangebied (rood omlijnd) op een oblieke luchtfoto uit 2012 (bron: Bing Maps). 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische en 
bouwhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van informatie uit de 
onderstaande lijst. Deze gegevens zijn aangevuld met relevante informatie uit beschikbare 
achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

Archeologie en bouwhistorie 

 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Katwijk (Schute / Jansen 
2007) 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
 Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland 
 Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
 KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH; www.kich.nl) 

 
Bodemkaarten, geomorfologische kaarten en hoogtekaarten 

 Bodemkaart 30 ‘s-Gravenhage (Stichting voor Bodemkartering 1982) 
 Geomorfologische kaart 30 ‘s-Gravenhage (DLO-Staring Centrum/Rijks Geologische Dienst 

1994) 
 Geomorfologische kaart van de Rijn-Maas delta (Berendsen/Stouthamer 2001) 
 Actueel Hoogtebestand van Nederland (www.ahn.nl/viewer) 
 
Historische kaarten 
Aanvullende historische informatie is verkregen uit via watwaswaar.nl beschikbaar historisch 
kaartmateriaal, waaronder: 
 Fl. Balthasar (1615) 
 P. van Bilderbeek (1627)  
 Minuutplan (1811-1832) 
 Verschillende historische topografische kaarten (1850 – 1990) 
 Luchtfoto van de RAF (1945)  
 
Heemkundekringen en amateurarcheologen 

 Katwijks Museum 
 Genootschap Oud Katwijk 
 Dhr. D. Parlevliet.  
 
Overige informatie 
Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te bepalen, is een KLIC-melding gedaan. 
Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie 
literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het plangebied is gelegen in het Hollands veen- en kleigebied (Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 2002). Het ontstaan van dit gebied is sterk gerelateerd aan de zeespiegelstijging 
gedurende het Holoceen (vanaf circa 10.000 jaar geleden). Tijdens een periode van relatief snelle 
zeespiegelstijging tot circa 6.000 jaar geleden ontstonden direct ten westen van de huidige kustlijn de 
eerste strandwallen. Deze strandwallen zijn door de alsmaar stijgende zeespiegel geërodeerd, terwijl 
er verder naar het oosten nieuwe strandwallen ontstonden. Omstreeks 5.000 jaar geleden nam de 
stijging van de zeespiegelstand af en begon de kust zich in westwaartse richting uit te breiden. 
Gedurende deze uitbreiding ontstonden series strandwallen, waardoor er niet langer inbraken van de 
zee in het achterland konden plaatsvinden. Achter de strandwallen ontstonden rustige en natte 
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omstandigheden, waardoor grote broek- en bosveengebieden ontstonden (het Hollandveen 
Laagpakket, de Mulder et al. 2003).  

Op enkele locaties bleef de reeks van strandwallen onderbroken, onder andere bij Katwijk, de 
monding van de Oude Rijn. Het onderzoeksgebied ligt in het mondingsgebied van de Oude Rijn. 
Deze riviertak van de Rijn was tussen 3600 voor Chr. en 1200 na Chr. actief en was tot 400 na Chr. 
een van de hoofdtakken van de Rijn. Tot 1122 was de Oude Rijn een watervoerende rivier maar in 
dat jaar werd hij in Wijk bij Duurstede afgedamd. In ongeveer 1165 na Chr. werd tijdens één van de 
laatste overstromingen van de zee in het mondingsgebied van de Oude Rijn ook de verbinding met 
de zee afgesloten door een zandbank (Parlevliet 2001). In het Laat Neolithicum bestond het gebied 
rondom Katwijk uit een estuarium met brede geulen en zandbanken (vergelijkbaar met de 
Westerschelde). In de IJzertijd en Romeinse tijd was sprake van een rivier en vele kreken met een 
sterke invloed van het getij (vergelijkbaar met de Biesbosch). In de Vroege Middeleeuwen lag in het 
gebied een rivier waarin nog maar gedeeltelijk invloed van het getij merkbaar was (vergelijkbaar met 
de Boven Merwede). Vanaf het einde van de Vroege Middeleeuwen ontstonden de Jonge Duinen. 
Ten westen van het huidige Katwijk aan de Rijn zijn hierbij oudere voorgangers van het dorp onder 
meters duinzand terechtgekomen (Van der Velde 2008). De bodem in het plangebied bestaat daarom 
waarschijnlijk uit een opeenvolging van mariene, fluviatiele en eolische afzettingen. 

2.2.2. Geomorfologie 

De geomorfologische eenheid in het plangebied is op grond van de omgeving waarschijnlijk een getij-
riviermondrug (geomorfologische kaartcode K27). Aangezien het plangebied in de bebouwde kom 
van Katwijk aan de Rijn ligt, is de geomorfologie niet gekarteerd. De bodemopbouw in het plangebied 
zal voornamelijk bestaan uit zandige en siltige kleien, en oeverwal- en geulafzettingen van de Oude 
Rijn en/of van verschillende kreken. Volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart ligt 
het plangebied op kwelder- en/of wadafzettingen bedekt met duinzand. In de ondergrond kunnen 
echter ook sedimenten voorkomen die horen bij de Oude Rijn. 

Doordat het gebied in de bebouwde kom ligt, is op het AHN niet veel zichtbaar van de natuurlijke 
hoogteverschillen. Gemiddeld ligt het maaiveld in het plangebied op 3,0 tot 3,5 m NAP. Dat is 
ongeveer halverwege de hoogte van de duinen (5 tot 6 m NAP) ten noordwesten van het plangebied 
en de oude rivierloop (0 m NAP) ten oosten van het plangebied. Op grond van het AHN lijkt het 
plangebied te liggen op een uitloper van de duinen. 

In 2011 is door IDDS Milieu een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. De 
boringen die zijn geplaatst voor dit onderzoek zijn minder nauwkeurig beschreven dan noodzakelijk bij 
archeologische boringen, maar kunnen globale informatie leveren over de bodemopbouw in het 
plangebied. Uit de boringen blijkt dat de bodem vrijwel volledig bestaat uit matig fijn en matig siltig 
zand met sporen van schelpen. De bovengrond bevat tot een diepte van 1,0 tot 1,2 m –mv 
baksteenfragmenten en ander bouwpuin en is daarom mogelijk verstoord of opgebracht. Bij de 
boringen die dicht naast het pand zijn gezet, reiken de verstoringen tot meer dan 2,0 m -mv. In een 
diepe boring van 3,5 m, is beneden 3,1 m –mv zeer fijn zand met kleilaagjes aangetroffen. Dit 
gelaagde zand betreft waarschijnlijk de kwelderafzettingen. Het daarop liggende zand is waarschijnlijk 
duinzand en vanwege de aanwezigheid van schelpfragmenten is het mogelijk dat het Jong Duinzand 
betreft. De top van dit duinzand is waarschijnlijk verstoord. 

2.2.3. Bodem 

Volgens de bodemkaart ligt het plangebied binnen de bebouwde kom van Katwijk. Om deze reden is 
de bodem niet gekarteerd. Het plangebied is al eeuwen onderdeel van de dorpskern van Katwijk, 
waardoor mag worden verwacht dat er al tenminste enkele eeuwen mensen hebben gewoond in de 
omgeving van het plangebied. De natuurlijke bodemopbouw van het plangebied zal daarom door 
bouw- en graafwerkzaamheden verstoord zijn en er zal waarschijnlijk sprake zijn van een 
zogenaamde antropogene bodem. Een antropogene bodem in een stads/dorpskern bestaat meestal 
uit meerdere ophooglagen als gevolg van het meermalen vervangen van de gebouwen in of nabij het 
plangebied en een accumulatie van afval. 

Het plangebied heeft waarschijnlijk grondwatertrap II of III. Grondwatertrap II betekent dat het 
grondwater in de zomer tussen de 50 en 80 cm onder maaiveld staat en in de winter ondieper dan 40 
cm. Bij grondwatertrap III bevindt het grondwater zich in de zomer tussen de 80 en 120 cm onder 



  IDDS Archeologie rapport 1421   
  Versie 1.5 (concept) 

  9   

maaiveld en in de winter ondieper dan 40 cm. Onverkoolde organische resten zullen in het deel van 
de bodem waar ze afwisselend aan zuurstof en water blootstaan slecht of niet geconserveerd zijn. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Het plangebied ligt op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) binnen AMK-terrein 16157, de 
historische kern van Katwijk aan de Rijn. Op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
van de gemeente Katwijk ligt het plangebied echter direct buiten de historische dorpskern uit de 17e 
eeuw. Het plangebied ligt volgens deze kaart in een gebied met duinzand op kwelder- en/of 
wadafzettingen. Hierdoor heeft het plangebied een lage verwachting voor archeologische resten in 
het Jonge Duinzand (dat aan het maaiveld kan voorkomen), een hoge verwachting voor 
archeologische resten vanaf de IJzertijd in het Oude Duinzand en een middelhoge verwachting vanaf 
de Bronstijd op de kwelderafzettingen. De hoge en middelhoge verwachtingen gelden alleen voor 
sedimenten die lager liggen dan 5,0 m NAP (Schute / Jansen 2007). Op de verwachtings- en 
beleidsadvieskaart ligt het plangebied ook binnen de verwachtingszone van de Limes. De Limes is de 
grens van het Romeinse rijk en bestond uit een aantal forten, wachttorens en een weg. De 
verwachting is dat de Romeinse weg mogelijk door of vlak langs het plangebied liep (Schute / Jansen 
2007). 

Binnen de historische kern van Katwijk aan de Rijn (AMK-terrein 16157) zijn tot nu toe drie eerdere 
onderzoeken uitgevoerd, waardoor er weinig gegevens beschikbaar zijn betreffende de te verwachten 
bodemopbouw. Circa 250 m ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 7224, Katwijk de 
Zanderij. Bij zandafgravingen en archeologische opgravingen vanaf de 18e eeuw zijn hier 
bewoningssporen uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen en een grafveld uit 
de Romeinse tijd aangetroffen.  

Binnen de historische kern van Katwijk zijn de volgende archeologische onderzoeken uitgevoerd en 
waarnemingen gedaan: 

 Circa 140 m ten oosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 
6960). In de 50 tot 80 cm dikke zandlagen onder de bouwvoor werd 17e- en 18e-eeuws aardewerk 
aangetroffen. Vanaf circa 130 tot 160 cm –mv bestond de bodem uit schoon duinzand en tot circa 
170 tot 190 cm –mv bestond de bodem uit matig grof, matig siltig zand van een strandvlakte. 
Hieronder lag zwak siltige kwelderklei tot circa 260 cm –mv. Hoewel er geen aanwijzingen 
gevonden zijn voor de aanwezigheid van (vroeg)middeleeuwse of oudere bewoning is de 
aanwezigheid hiervan niet uit te sluiten. Voor het terrein is een vervolgonderzoek aanbevolen 
indien toekomstige verstoringen dieper gaan dan 1 m –mv. 

 Circa 250 m ten zuidoosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd 
(onderzoeksmelding 44043) aan de Huetingstraat. Uit het veldonderzoek bleek dat het 
plangebied minstens 1 m diep omgewerkt was en dat er puin was opgebracht ter versteviging van 
de bovengrond. In de omgewerkte laag en het Jonge Duinzand eronder werden geen 
archeologische waarden verwacht. Vanaf een diepte van circa 190 cm –mv konden in de klei 
onder het duinzand wel in situ archeologische waarden uit de IJzertijd tot en met de Vroege 
Middeleeuwen voorkomen. Gezien de verwachte verstoringsdiepte werden alleen archeologische 
vervolgmaatregelen aangeraden indien de verstoring van de toekomstige bebouwing dieper dan 
150 cm –mv zou reiken (Van den Engel/Moerman 2010). 

 Circa 325 m ten noorden van het plangebied is een onderzoek uitgevoerd door de AWN 
Rijnstreek (onderzoeksmelding 13405). Hier werd in een sloot een deels vergraven vierkante 
houten waterput aangetroffen met een onbekende datering. 

 Op een afstand van circa 180 m ten noordoosten van het plangebied ligt waarneming 30330. 
Deze waarneming betreft de resten van een laatmiddeleeuwse kerk met grafkelder en een 
begraafplaats. Tevens zijn er bij het afgraven van zand achter de kerk in 1841 bewerkt bot en 
enkele metalen voorwerpen uit de Middeleeuwen, dakpanfragmenten, kalksteen en aardewerk uit 
de Romeinse tijd en een vuurstenen pijlspitsje aangetroffen. Naast deze waarneming ligt 
waarneming 24040. Dit betreft dezelfde vondsten, alleen met een ander waarnemingsnummer. 
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Op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Katwijk staat direct ten 
zuidwesten van het plangebied een hofstede/versterkt huis aangegeven waarvan de ligging onzeker 
is. Het gaat om een Commandeurshof uit de Late Middeleeuwen (catalogusnummer 51). Een 
commandeurshof is de residentie van een landcommandeur, een bestuurder van een ridderlijke orde 
die leiding gaf aan een balije (een soort provincie van een geestelijke orde). In dit geval zou het gaan 
om de heer Splinter Uitereng, Landcommandeur van het huis van Utrecht, die in 1378 het 
commandeurschap overgebracht heeft van het huis van Valkenburg naar Katwijk aan de Rijn en 
daarbij een Commandeurshof en een pastoorshuis liet bouwen en de kerk van Katwijk liet verbouwen 
(Portengen 1991).  

Andere onderzoeken en waarnemingen liggen buiten het monument van de dorpskern van Katwijk 
aan de Rijn. Het betreft voornamelijk onderzoeken en waarnemingen gedaan op het terrein van de 
Zanderij. Ter plekke van de Zanderij kwam tussen de IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen een 
duinlandschap voor van lage Oude Duinen. Op deze duinen zijn verschillende nederzettingen 
aangetroffen en ongeveer 200 m ten westen van het plangebied ook een grafveld. De sporen van 
deze vindplaatsen zijn in het begin van de Late Middeleeuwen verdwenen onder een dik pakket Jong 
duinzand en pas weer ontdekt bij de afgraving van het duinzand vanaf de 18e eeuw. 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Bewoning nabij Katwijk aan de Rijn bestaat al minimaal sinds de (Late) IJzertijd. In de 10e eeuw 
begon de vorming van de Jonge Duinen en raakten (delen van) de bestaande nederzettingen onder 
duinzand bedolven. Tevens verzandde de Rijnmonding waardoor grote delen van Katwijk in een 
moeras veranderden. Op de kleiige oevers van de Rijn ontstond in de 11e/12e eeuw het huidige 
Katwijk aan de Rijn (Schute / Jansen 2007). 

Op de historische kaarten uit de 17e eeuw van Balthasar (1615) en Van Bilderbeek (1627) is het 
zuidelijke deel van de Commandeurslaan reeds weergegeven. De laan loopt van de Achterweg naar 
het noorden en buigt naar het westen naar de duinen bij een groot huis met een bijgebouw. Op latere 
kaarten sluit het Commandeurspad (al zo genoemd op het minuutplan) aan bij het punt van afbuigen 
van de laan naar de duinen. Het kruispunt dat zo ontstaat, ligt zuidelijk van het huidige kruispunt 
tussen de laan en het pad. Het pad is in de 20e eeuw rechtgetrokken. Op grond van deze interpretatie 
van de informatie op de historische kaarten was het plangebied in de 17e eeuw waarschijnlijk niet 
bebouwd, maar lag het direct naast bestaande bebouwing. Het is mogelijk dat het getoonde huis met 
bijgebouwen het Commandeurshof betreft uit de 14e eeuw, maar dit is niet met zekerheid vast te 
stellen. 

Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw en op een topografische kaart van 1850 staat ter 
hoogte van het kruispunt van de Commandeurslaan en het Commandeurspad uitgebreide bebouwing 
aangegeven. Wat nu het noordelijke deel van de Commandeurslaan is, staat weergegeven als 
lijnbaan. Ter hoogte van het plangebied staat mogelijk bebouwing behorende bij die lijnbaan. Een 
lijnbaan is een lange smalle strook grond (soms honderden meters lang) die werd gebruikt om touwen 
te maken (touwslagerij). Op kaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e 
eeuw is de lijnbaan verdwenen en zijn deze gronden in gebruik voor de tuinbouw, mogelijk ook voor 
de bollenteelt. De bebouwing bij het kruispunt, tussen laan en pad, is nog aanwezig maar het 
plangebied is waarschijnlijk niet bebouwd. 

Op een luchtfoto uit 1945 is de Commandeurslaan doorgetrokken naar het noorden en het 
Commandeurspad rechtgetrokken. Bij het kruispunt in het plangebied staat bebouwing die qua vorm 
niet overeenkomt met de huidige bebouwing. Op latere topografische kaarten tot 1995 is het 
plangebied altijd bebouwd. Het is echter niet mogelijk te zien wanneer het gebouw uit 1945 
vervangen is door de huidige bebouwing. 
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2.5. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het bureauonderzoek was het plangebied vrijwel volledig bebouwd (bijlage 3). Het 
gebouw was tot enkele maanden geleden in gebruik als school, de Praktijkschool de Rijn. De niet 
bebouwde delen zijn ofwel bestraat ofwel in gebruik als groenstroken tussen de gebouwen en de 
straat. 

Uit de KLIC-gegevens blijkt dat vrijwel alle kabels en leidingen onder de trottoirs langs de straten 
liggen. Alleen de aansluitingen van het gebouw lopen door het plangebied. 

Het is niet mogelijk geweest het bouwarchief in te zien en daarom is er geen informatie bekend over 
de diepte van de funderingen van de bebouwing in het plangebied. Uit het booronderzoek zoals 
hieronder beschreven in het schoolgebouw blijkt dat onder het hoofdgebouw een kruipruimte van 
ongeveer 80 cm voorkomt. Bij de aanbouw in het noorden ligt de betonvloer op het zand. Er zijn geen 
kelders aanwezig onder het gebouw.  

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Uit het bureauonderzoek blijk dat het plangebied in een gebied met kwelder- of rivierafzettingen ligt 
die bedekt zijn met een pakket duinzand. Op de kwelder-/rivierafzettingen, die blijkens de 
milieuboringen voorkomen op ongeveer 3,0 m –mv, geldt een middelhoge verwachting voor 
archeologische waarden uit de periode Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen. De periode 
IJzertijd tot en met Late Middeleeuwen wordt hier meegenomen omdat het onduidelijk is wanneer de 
duinzandafzettingen op de kwelder-/rivierafzetting zijn afgezet. Het duinzand kan bestaan uit een 
pakket Oud duinzand en een pakket Jong duinzand. Indien dit het geval is dan heeft de top van het 
oude duinzand-pakket een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de periode IJzertijd tot 

Figuur 2: uitsnede uit een kaart gemaakt door P. van Bilderbeek in 1627 in opdracht van het 
Hoogheemraadschap Rijnland. Met het rode kader is zo goed mogelijk het huidige 
plangebied aangegeven. 

N 
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en met de Vroege Middeleeuwen. Deze verdeling van de verwachtingen is voornamelijk gebaseerd 
op de vindplaatsen die zijn aangetroffen op het Zanderij-terrein, ongeveer 200 m ten westen van het 
plangebied, maar ook op de ligging van het plangebied in de Limes-zone. De top van de Jonge 
duinzanden heeft in het plangebied een hoge verwachting. Dit is gebaseerd op de mogelijke 
aanwezigheid van resten van een Commandeurshof uit de 14e eeuw binnen het plangebied. Het is 
onwaarschijnlijk dat het hoofdgebouw in het plangebied voorkwam. Bijgebouwen en/of resten van het 
erf rondom de gebouwen zijn wel mogelijk.  

De sporen en vondsten die in het plangebied voorkomen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld resten van 
nederzettingen, grafvelden en een Romeinse weg. De verwachting is dat resten en sporen die onder 
de grondwaterspiegel voorkomen beter geconserveerd zullen zijn dan die erboven. Door de hoge 
grondwaterstanden en de soms diepe ligging van mogelijke resten in het plangebied kan de 
conservering goed tot zeer goed zijn. 

Het is onzeker hoeveel van de resten van het Commandeurshof en ook de oudere archeologische 
resten nog onverstoord aanwezig zullen zijn. Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied sinds het 
begin van de 19e eeuw in gebruik is geweest als lijnbaan met bebouwing, tuingronden, en bebouwd is 
geweest met ten minste één gebouw voorafgaand aan het huidige schoolgebouw. Al deze situaties 
zullen ingrepen in de bodem met zich mee hebben gebracht die eventuele archeologische waarden 
kunnen hebben verstoord. Uit de milieuboringen kan worden opgemaakt dat de niet verstoorde 
bodemlagen voorkomen op een diepte van ongeveer 1,0 tot 1,2 m -mv. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Commandeurslaan zijn vijf boringen gezet (Bijlagen 3 en 4). Omdat het 
grootste deel van het terrein bebouwd is, zijn alle boringen inpandig uitgevoerd. De boringen zijn 
evenredig verdeeld over het gebouw. Er is geboord tot 2,5 tot 4,0 m onder het vloerniveau (het 
maaiveld). Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm en beneden 3,0 
m –mv van een zuigerboor en guts van 3 cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd door dr. A.W.E. 
Wilbers (senior prospector). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

Figuur 3: dwarsdoorsnede van de bodem onder het gebouw, van noord naar zuid. 
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SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de buitenmuren van het gebouw. De 
hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn geschat ten opzichte van het straatniveau. De opgeboorde 
monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 

De bodemopbouw in het plangebied kan worden opgedeeld in twee lithogenetische pakketten die zijn 
bedekt met een pakket ophoogmateriaal of met een kruipruimte en betonvloer (Figuur 3). Het diepste 
pakket, pakket 1, bestaat uit dunne laagjes uiterst siltig zand, zandige klei en siltige klei. 
Waarschijnlijk betreft het rivier- of kwelderafzettingen die duidelijk gerelateerd zijn aan de 
nabijgelegen Oude Rijn. De top van deze afzettingen is alleen in boring 1 aangetroffen op een niveau 
van ongeveer 0,4 m NAP.  

Boven pakket 1 ligt pakket 2, bestaande uit zwak tot matig siltig, matig fijn zand. De bovenste 
zandlagen zijn over het algemeen kalkloos, terwijl de onderste lagen kalkrijk zijn. In de kalkrijke lagen 
komt zichtbaar schelpengruis voor. In het zandpakket komen daarnaast op verschillende niveaus 
humeuze zandlagen voor. Deze lagen zijn ontstaan doordat gedurende een langere periode vegetatie 
kon groeien en doodgaan en samen vormen de humeuze lagen in de bodem een drietal 
vegetatiehorizonten. Vanwege de lithologie en het voorkomen van vegetatiehorizonten blijkt dat 
pakket 2 bestaat uit door de wind verplaatst duinzand. De vegetatiehorizonten zijn ontstaan in laagtes 
tussen de duinen.  

De top van pakket 2 is aanwezig op een niveau van 2,4 tot 2,6 m NAP als de vloer van de 
kruipruimte. Bij boring 3 is geen kruipruimte aanwezig en is pakket 2 bedekt met een laag 
ophoogmateriaal.  

3.3.2. Bodemopbouw 

De bodem onder de kruipruimte (en in boring 3 onder het ophoogmateriaal) bestaat uit een 30 tot 50 
cm dikke humeuze A-horizont op een lichtgrijze C-horizont. Bij boring 4 is deze bovengrond verstoord 
en kan de bodem niet meer worden geclassificeerd. Waarschijnlijk was voorafgaand aan de bouw van 
het schoolgebouw een enkeerdbodem aanwezig, ontstaan door het gebruik van het gebied als 
bollengrond.  

In het duinzandpakket (pakket 2) komen drie vegetatiehorizonten voor die alle drie als een A-horizont 
kunnen worden beschouwd. Vegetatielaag 1 is te vinden tussen gemiddeld 2,1 en 2,5 m NAP, 
vegetatielaag 2 tussen gemiddeld 1,4 en 1,5 m NAP en vegetatielaag 3 tussen gemiddeld 0,6 en 0,8 
m NAP. Bij de onderste twee vegetatielagen hoort waarschijnlijk oorspronkelijk een vlakvaaggrond of 
een duinvaaggrond. 

In de boringen bevond het grondwaterniveau zich ongeveer op 2,3 m onder het vloerniveau, ofwel 
ongeveer 1,3 m onder de vloer van de kruipruimte (1,2-1,3 m NAP). Dit is duidelijk dieper dan 
verwacht in het bureauonderzoek. Waarschijnlijk is de bodem droger door de aanwezigheid van een 
gebouw. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 

In de boringen zijn op verschillende diepten archeologische indicatoren aangetroffen. Bij boringen 3 
en 5 zijn deze indicatoren verzameld en gedetermineerd (bijlage 6). Bij de andere boringen betrof het 
alleen kleine fragmenten van dierlijk botmateriaal dat niet nader gedateerd kon worden en daarom 
niet verzameld is. Ook de fragmenten van recent bouwpuin uit de boringen zijn niet verzameld. 

Botmateriaal is aangetroffen in boringen 1, 2, 3 en 5 en dan zowel in vegetatielaag 1 (boringen 1, 3 
en 5) als in vegetatielaag 2 (boringen 1 en 2). Het bouwpuin in boringen 3 en 5 stamt, evenals het 
aardewerk en het glas dat is aangetroffen, uit een brede periode van de 17e tot en met de 20e eeuw. 
Deze resten komen allemaal uit vegetatielaag 1, ofwel de oude bouwvoor voorafgaand aan de bouw 
van de school. Dat het hierbij niet om mestvondsten gaat, wordt aangetoond door de grote 
hoeveelheden fragmenten van een plavuis en een geglazuurde aardewerken pot in boring 3. Ook de 
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aanwezigheid van mortel en muurpleister toont aan dat het geen mestvondsten zijn. Door de hoge 
zuurgraad van mest en het regelmatig ploegen zou de mortel vrijwel volledig vergaan moeten zijn.  

3.4. Interpretatie 

Beneden een niveau van ongeveer 0,4 m NAP komen in het plangebied afzettingen voor van de 
Oude Rijn of de kwelders eromheen. Dit komt overeen met de diepte van de kleiafzettingen die bij het 
milieukundig onderzoek buiten het gebouw werden gevonden. Boven de rivier- of kwelderafzettingen 
komt een ruim twee meter dik duinzandpakket voor. Dat het om duinen gaat is duidelijk op grond van 
de lithologie en het voorkomen van een drietal vegetatielagen. De onderste vegetatielaag ligt slechts 
enkele decimeters boven de rivier/kwelder afzettingen en op grond van de archeologische informatie 
uit de directe omgeving van het plangebied wordt aangenomen dat het hierbij gaat om een 
vegetatielaag uit de Romeinse tijd. Duinvorming in dit gebied heeft voornamelijk plaatsgevonden 
vanaf ongeveer 900-1000 na Chr. (Vroege Middeleeuwen) en gedurende de Late Middeleeuwen en 
vroege Nieuwe tijd. Vegetatielaag 2 is gedurende deze periode ontstaan, maar zonder dateerbare 
indicatoren is geen exacte periode vast te stellen. Vegetatielaag 1 bevat veel archeologische 
indicatoren waaruit kan worden opgemaakt dat deze laag ten minste tussen de 17e en 20e eeuw de 
bouwvoor heeft gevormd van het plangebied.  

Verstoringen van de verschillende vegetatiehorizonten zijn beperkt, ten minste onder het gebouw. 
Buiten het gebouw en ook lokaal onder het gebouw (boring 4) is voornamelijk vegetatielaag 1 
verstoord door recente vergravingen. Dit kan inhouden dat archeologische resten uit de Nieuwe tijd 
lokaal verstoord kunnen zijn. De verstoring van vegetatielaag 2 buiten het gebouw is onbekend, maar 
verwacht wordt dat deze verstoringen hoogstens lokaal voorkomen. Onder het gebouw is deze laag 
niet verstoord, aangezien de vergravingen nergens reiken tot deze diepte. In en onder deze laag 
worden daarom archeologische resten verwacht uit de periode 1000 na Chr. tot ongeveer 1600 na 
Chr. De diepst liggende vegetatielaag is waarschijnlijk nergens in het plangebied verstoord. Omdat 
wordt aangenomen dat deze laag dateert uit de Romeinse tijd worden hierin of eronder ook 
archeologische resten uit die periode verwacht. Deze archeologische resten bevinden zich echter op 
een diepte (ruim 3 m onder vloerniveau of ruim 2 m beneden het oude maaiveld) waarvan wordt 
verwacht dat deze bij de geplande ingrepen niet verstoord zal worden. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van Ouwehand heeft IDDS Archeologie in juni en augustus 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Commandeurslaan 29 in Katwijk (ZH), gemeente Katwijk. Uit het onderzoek blijkt dat in het 
plangebied een hoge verwachting geldt voor archeologische resten uit de Romeinse tijd, Vroege en 
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Door de intactheid van de oorspronkelijke bodemopbouw, met 
name onder het gebouw (dat het grootste deel van het plangebied bedekt), blijft deze hoge 
verwachting bestaan. Het veldonderzoek toont aan dat de verschillende verwachtingen voorkomen op 
verschillende diepte in de bodem in de vorm van vegetatielagen. In het plangebied kunnen 
archeologische resten voorkomen van wegen, grafvelden of nederzettingen uit de Romeinse tijd op 
een niveau van ongeveer 0,6 tot 0,8 m NAP. Ondanks dat in de boringen geen indicatoren uit deze 
periode zijn aangetroffen is de verwachting voor archeologische resten hoog. Op een hoger niveau 
(ongeveer 1,4 tot 1,5 m NAP) worden archeologische resten verwacht uit de Vroege en Late 
Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd. Het betreft met name de resten van de 
Commandeurshof, die mogelijk in of direct aangrenzend aan het plangebied heeft gestaan. De resten 
van deze Hof kunnen ook ondieper voorkomen (tussen 2,1 en 2,5 m NAP) aangezien in vegetatielaag 
1 archeologische indicatoren zijn aangetroffen uit de 17e tot 20e eeuw, de periode waarvan middels 
kaartmateriaal bekend is dat de Commandeurshof nog bestond in of nabij het plangebied. 

De bestaande verstoringen van de bodemopbouw en de niveaus waarop archeologische resten 
worden verwacht zijn beperkt. De diepste niveaus zijn vrijwel zeker nergens verstoord en voor de 
bovenste niveaus geld dat de verstoringen lokaal van aard zijn in de vorm van vergravingen buiten 
het gebouw en ter plaatse van de funderingen. Onder het aanwezige gebouw zijn alle drie de 
vegetatiehorizonten intact aanwezig.  

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt op duinafzettingen met verschillende vegetatielagen. De duinafzettingen liggen op 
rivier- of kwelderafzettingen. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

In het duinzandpakket zijn drie vegetatielagen aanwezig. De onderste twee zijn onverstoord 
aangetroffen. De bovenste vegetatielaag (het oude maaiveld) is lokaal verstoord door vergraving. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten worden verwacht in en onder de drie vegetatielagen op een niveau van 0,6-0,8 
m NAP, 1,4-1,5 m NAP en 2,1-2,5 m NAP. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

De verwachting uit het bureauonderzoek was dat in het plangebied duinzand op kwelderafzettingen 
voorkomt en dat in het duinzand archeologische resten kunnen voorkomen uit de Romeinse tijd tot en 
met de Nieuwe tijd. Met name resten van de Romeinse weg en mogelijk een grafveld worden 
verwacht, evenals resten van het Commandeurshof uit de 14e eeuw en van de bijgebouwen van een 
lijnbaan uit de 19e eeuw. Deze hoge verwachting gold tenzij de bodem verstoord zou zijn door 
landbouw of bouwwerkzaamheden.  

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodem alleen lokaal verstoord is – met name onder het gebouw 
zijn de verstoringen beperkt – en dat daarom de verwachting voor de aanwezigheid van 
archeologische waarden in het plangebied hoog blijft. De resten uit verschillende perioden worden 
verwacht op verschillende diepten. 
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 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 

volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 

plangebied? 

In verschillende boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Deze indicatoren zijn 
gerelateerd aan de bovenste twee vegetatielagen. Bij vegetatielaag 2 zijn alleen resten van dierlijk bot 
aangetroffen dat niet nader gedateerd kan worden. Dateerbare vondsten, zoals aardewerk, zijn 
gevonden in vegetatielaag 1 (het oude maaiveld). De vondsten dateren uit de periode 17e tot 20e 
eeuw. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Op dit moment zijn er geen uitgewerkte plannen voor de toekomstige ontwikkelingen. Dat betekent 
dat het nog onduidelijk is welke bedreigingen zich zullen voordoen. Aangenomen wordt dat indien er 
geen kelders of dergelijke worden gebouwd de onderste twee vegetatielagen niet zullen worden 
bedreigd. Vegetatielaag 1 zal waarschijnlijk wel worden verstoord. 

4.2. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied een hoge verwachting heeft voor de 
aanwezigheid van archeologische waarden op verschillende niveaus tot ruim 3 m onder het 
vloerniveau. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd 
om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien de graafwerkzaamheden ten minste reiken tot 
beneden een niveau van ongeveer -2,1 m NAP. De noodzaak en eventueel de methode voor het 
opsporen van archeologische resten binnen het plangebied middels een vervolgonderzoek zal 
worden bepaald door het bevoegd gezag. Opgemerkt moet worden dat een eventueel gravend 
onderzoek pas kan worden uitgevoerd na de bovengrondse sloop van het schoolgebouw. 

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de gemeente Katwijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de gemeente Katwijk) alvorens met het onderzoek 
kan worden begonnen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. 
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Verklarende woordenlijst 
antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt). 

ARCHIS-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS). 

conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische 
resten bewaard zijn. 

eolisch Door de wind gevormd, afgezet. 

estuarien Afgezet in een estuarium 

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet. 

Hollandveen Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 

Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste 
IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr.). 

horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming. 

humeus  Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 
de bodem. 

in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 
gedeponeerd, weggegooid of  verloren. 

kreek waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde 
in en uitstroomt. 

kwelder zie schor 

laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische 
gronden als eenheid wordt onderscheiden. 

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 
sedimentaire gesteenten. 

lutum Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 

oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 
oevers treden van de stroom het grovere materiaal het grovere materiaal het 
eerst bezinkt. 

plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 

silt Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 

strandvlakte groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 

strandwal langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 
gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem. 

stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, 
al dan niet met restgeul(en). 

stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de 
rivier een nieuwe loop heeft gekregen; blijven door inklinking van de 
komgebieden als een rij in het landschap liggen. 

vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 
bevindt. 
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Lijst van Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumenten Zorg 
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
CHS  CultuurHistorische Hoofdstructuur 
GHG  Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld laagste grondwaterstand 
IVO  Inventariserend Archeologisch Onderzoek 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv  beneden maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
NEN  Nederlandse Norm 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voormalig RACM) 



 

   

Bijlage 4: Boorbeschrijvingen 
  



 

   

Bijlage 5: Periodentabel

  



 

   

Bijlage 6: Vondstenlijst 
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Bijlage 4: Boorprofielen
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
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kleur glazuur plaats glazuur versiering daterings 
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Aanleiding

Het onderwijs in Praktijkschool de Rijn wordt verplaatst naar de 
Coligny, waardoor het gebouw in het voorjaar van 2011 leeg zal 
komen te staan. In de projectopdracht d.d. 12 oktober 2010 is de 
opdracht vastgelegd om de locatie te herontwikkelen binnen 
een nog op te stellen gemeentelijk programma van eisen en 
met deze herontwikkeling een goede opbrengst te genereren. 
In dit document wordt het stedenbouwkundig kader opgesteld 
en richtlijnen gegeven voor het herontwikkelen van locatie 
Praktijkschool de Rijn.

Op dit moment is het gebouw van Praktijkschool de Rijn 
bestemd voor maatschappelijke functies. Onderzocht is of de 
locatie mogelijkheden biedt voor het huisvesten van een andere 
maatschappelijke functie. Gebleken is dat de Praktijkschool 
niet voldoet aan de eisen van deze tijd als het gaat om het 
huisvesten van onderwijs. Ook is geen andere maatschappelijke 
functie in het oude schoolgebouw te huisvesten. Sloop en 
herontwikkeling van de locatie met woningen zijn daarom 
als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van dit 
stedenbouwkundig kader.

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd uit vier onderdelen. In het eerste 
algemene deel wordt aangegeven wat de reden is voor het 
herontwikkelen van de locatie en worden de achtergronden 
van het stedenbouwkundig kader beschreven. In het tweede 
gedeelte wordt het plangebied van en om de Praktijkschool 
ruimtelijk geanalyseerd. Vervolgens wordt in het derde deel 
de stedenbouwkundige oplossingsrichtingen uiteen gezet en 
voor een stedenbouwkundig concept gekozen waarvan in het 
vierde gedeelte de ontwerpprincipes duidelijk worden gemaakt 
en vervolgens de bijbehorende beeldkwaliteiteisen worden 
benoemd.

Doel

Het doel van dit document is het opstellen van een 
stedenbouwkundig kader voor de herontwikkeling van de 
locatie van Praktijkschool de Rijn. Deze stedenbouwkundige 
uitgangspunten inclusief beeldkwaliteiteisen, zullen na 
vaststelling leidend zijn voor de verdere architectonische 
uitwerking en herontwikkeling van de locatie.

1. Inleiding
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Historische ontwikkeling omgeving Praktijkschool  de Rijn

Katwijk aan den Rijn ontstond in de 11e of 12e eeuw op de 
oeverwallen van de Oude Rijn. Aanvankelijk lag het accent op 
de westelijke oever. Over deze oeverwal voerde op korte afstand 
van de rivier de Rijnstraat. Deze vormt heden ten dage nog 
steeds de verkeerskundige ruggengraat door Katwijk aan den 
Rijn. 

De oude kern van Katwijk aan den Rijn wordt gekenmerkt door 
een historisch centrumgebied met karakteriserende bebouwing 
uit de 17e, 18e en 19e eeuw. De alsmaar verlengde linten 
langs de Rijnstraat, de Kerkstraat, de Commandeurslaan en de 
Wassenaarseweg en de kleinschalige, pittoreske bebouwing 
aan de Kerklaan, de Achterweg en Veereinde zorgen voor een 
historische uitstraling van het gebied.

In de eerste helft van de 19e eeuw breidde de dorpsbebouwing 
zich vooral in zuidelijke richting uit. Met de aanleg van het 
Commandeurspad werd het dorp ook in westelijke richting 
uitgebreid. In de tweede helft van de 19e eeuw vond 
verdichting plaats binnen de bestaande structuren. Tijdens het 
Interbellum vonden vrij omvangrijke uitbreidingen plaats, langs 
bijna alle wegen verdichtte de bebouwing zich, werden enkele 
linten dubbele linten, werd lintbebouwing verlengd en verrees 
er langs een aantal straten nieuwe bebouwing.

2. Introductie plangebied De omgeving van de Praktijkschool van vroeger naar nu

Luchtfoto vlak na de bouw van de school (1964)
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Huidige stedenbouwkundige structuur

De locatie ligt aan de westelijke rand van het historische 
centrum van Katwijk aan den Rijn. 

De bebouwing rond de Praktijkschool komt afwisselend uit de 
jaren ’20, ’30 en ’80, waarbij de woningen uit de jaren ’80 qua 
schaal aansluiten op de �jne korrel van de bebouwing uit de 
jaren ’20 en ’30. De woningen in het lint aan de overzijde van de 
Praktijkschool (Commandeurslaan) zijn bijna allemaal gebouwd 
in de jaren ’20 evenals de direct naast de school gelegen 
panden. 

Het gebouw ligt grotendeels langs de Commandeurslaan, 
tussen overwegend lintbebouwing. De lintbebouwing bestaat 
voornamelijk uit geschakelde eengezinswoningen van één tot 
twee lagen met een dwars- of langskap. Het gebouw van de 
Praktijkschool wijkt duidelijk af van zijn omgeving. Het heeft een 
andere vorm, massa, esthetiek en architectonische uitstraling 
dan de omliggende bebouwing. De drie oorspronkelijke 
gebouwtjes van de Praktijkschool zijn in 1963 gebouwd, er 
zijn in de jaren ‘80 een aantal toevoegingen aan het gebouw 
gedaan. Het gebouw is nu ongeveer 600 m2 en staat op een 
kavel van circa 1180 m2.

3. Analyse omgeving Praktijkschool de Rijn

Luchtfoto school huidige situatie
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Verkeerstructuur

De N206 is een regionale verkeersroute in de nabijheid van het 
plangebied, waar op diverse plekken aan word getakt door 
ontsluitingswegen vanuit de verschillende wijken van Katwijk 
aan den Rijn. 
De Rijnstraat vormt de ruggengraat van Katwijk aan den Rijn, 
het is de belangrijkste weg voor bestemmingsverkeer, ook de 
Commandeurslaan takt er op aan via de Callaoweg. De overige 
straten binnen Katwijk aan den Rijn, zijn over het algemeen 
woonstraten die direct of indirect aantakken op de Rijnstraat. 
Het Commandeurspad is één van deze woonstraten, deze 
verbindt echter ook de Kerkstraat met de Commandeurslaan. 
Deze verbinding wordt veelvuldig gebruikt, door de 
aanwezigheid van de basisschool ‘de Horizon’, wat op bepaalde 
tijden zorgt voor een hoge piekbelasting en tot gevaarlijke 
situaties kan leiden in de buurt. Het ontwerp zou ingezet 
moeten worden om een overzichtelijke situatie op het kruispunt 
Commandeurslaan/Commandeurspad te creëren.

Luchtfoto school huidige situatie
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Groenstructuur

Over het algemeen is er vrij weinig groen in het historische 
centrum van Katwijk aan den Rijn. In het gebied rondom de 
Praktijkschool zijn echter wel een aantal groene ruimtes te 
vinden. Deze groene ruimten bestaan uit een grasveldje langs 
de Commandeurslaan, een grasveld tussen de gestapelde (huur)
woningen aan de Mgr Bekkerstraat en een speelplaatsje aan het 
Commandeurspad. Ook is er de karakteristieke bomenstructuur 
langs de Commandeurslaan, die de straat van een groene en 
vriendelijke sfeer voorziet. 
De groene ruimte aan de Mgr. Bekkerstraat heeft enkel 
betekenis voor de bewoners van de appartementen, het levert 
nauwelijks een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijk, 
vooral omdat hij nauwelijks beleeft kan worden anders dan 
vanuit de omliggende appartementen.
Het speelplaatsje met twee perkjes zorgt voor de overgang 
tussen de verkeersruimte en de woningen en vormt zo een 
zachte overgang tussen de publieke en private leefwereld. 
Het Commandeurspad krijgt hierdoor de uitstraling van een 
vriendelijke woonstraat. De openvouwende groene voorruimte 
langs de Commandeurslaan eindigt hard tegen een gesloten 
wand van de Praktijkschool, terwijl de groene ruimte vraagt om 
een reactie van het gebouw. Hier en daar zijn er in de rest van 
het omliggende gebied wat minder belangrijke snippers groen 
te vinden. Karakteristieke bomenstructuur Commandeurslaan



Richtingen bebouwing

Tussengebied

Luchtfoto Praktijkschool de Rijn
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Bebouwingstructuur

De Commandeurslaan is één van de karakteristieke linten 
van het historische Katwijk aan den Rijn. Het gebied tussen 
de Commandeurslaan en de Kerkstraat is van oorsprong een 
soort tussengebied, waar het Commandeurspad een doorgang 
tussen beide vormt. In het tussengebied is nauwelijks een 
eenduidige structuur te herkennen. In de jaren ’70 en ’80 zijn er 
een aantal woningen en woongebouwen in het tussengebied 
gebouwd, die grotendeels aansluiten op de bebouwingsrichting 
van de Kerkstraat. Aan de oorspronkelijke gebouwtjes van 
de huidige Praktijkschool (te herkennen aan de opbouwen 
met een �auwe kap) is duidelijk te zien dat de omliggende 
bebouwing bepalend is geweest voor de oriëntatie van het 
gebouw. Het gedeelte langs de Commandeurslaan sluit aan 
op de rooilijn van Commandeurslaan 31 en 33. Het gedeelte 
langs het Commandeurspad gaat mee in de richting van de 
oorspronkelijke bebouwing uit de jaren ‘20 die in de jaren ‘80 
zijn gesloopt. Het derde gebouwtje heeft een andere richting 
en sluit aan op de bebouwing langs de opengevouwde groene 
voorruimte langs de Commandeurslaan.

Huidige gebouw Praktijkschool de Rijn
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4. Stedenbouwkundige principes 

Richting gevende structuren

De in het vorige hoofdstuk benoemde structuren van de 
omliggende bebouwing en de aanwezige groenstructuur 
worden voor het stedenbouwkundig kader aangegrepen 
als richtinggevende structuren voor de stedenbouwkundige 
invulling van de locatie Praktijkschool de Rijn. Er zijn op basis 
van de genoemde structuren vier stedenbouwkundige principes 
onderzocht; Aanhechten op de omgeving, Afmaken historisch 
lint, Op zichzelf staand element en Voortzetten groen structuur. 

1. Aanhechten op omgeving

Op de locatie komen verschillende structuren samen. Hierbij 
zijn de omliggende bebouwingstructuren overheersend. Het 
historische lint van de Commandeurslaan wordt ter plaatse 
van de Praktijkschool onderbroken, terwijl de bebouwing aan 
de overzijde van de weg wel één lint vormt. Vanuit noordelijke 
richting ontvouwd zich na de Praktijkschool een groene ruimte 
waar de bebouwing naar achter verspringt en een andere 
lijn krijgt dan het oorspronkelijke lint. Vanuit de andere kant 
(zuidkant) bezien eindigt deze bebouwing naar de locatie toe, 
waardoor er een verbijzondering ontstaat op de locatie. De 
derde lijn uit het Commandeurspad staat hier haaks op, maar 
is minder hiërarchisch dan de andere twee. In het huidige 
gebouw is duidelijk te zien dat het lijnenspel van de omliggende 

 4. Voortzetten groenstructuur

De openvouwende groene ruimte richting de ontwikkellocatie 
zal op de locatie door kunnen worden gezet richting de 
informele door groen ge�ankeerde steeg richting basisschool 
De Horizon. Daarnaast kan er aansluiting worden gevonden 
met de groene ruimte tussen de appartementen aan de Mgr. 
Bekkersstraat. Zo kan er een soort groene wig door de wijk 
ontstaan.

Conclusie
Voor de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp zullen 
de bestaande structuren leidend zijn, waarbij de omliggende 
bebouwingsstructuren de meest toonaangevende zullen zijn. In 
het volgende hoofdstuk is het stedenbouwkundig concept aan 
de hand van deze principes uitgewerkt. 

bebouwing is geïntegreerd in de opbouw van het gebouw, 
waardoor het gebouw is aangehecht aan de omgeving. 

2. Afmaken historisch lint

De Commandeurslaan is één van de historische linten die door 
Katwijk aan den Rijn loopt. Ter plaatse van de Praktijkschool 
wordt het lint onderbroken door het schoolgebouw, die niet in 
het ritme van de lintbebouwing past en voor een abrupt einde 
zorgt van het noordoostelijke lint. Bovendien heeft het gebouw 
een andere vormentaal dan de woningen die het lint vormen. 
Doordat de bebouwing ten zuiden van de locatie een stuk terug 
ligt en er een groene ruimte voor ligt, zal de hoek van de locatie 
vanuit zuidelijke richting een verbijzondering in het straatbeeld 
van de Commandeurslaan worden. 

3. Op zichzelf staand element 

Het ontkennen van alle aanwezige structuren en een op 
zichzelf staand element creëren, die vrij in de ruimte staat is een 
stedenbouwkundig concept waarbij alle omliggende structuren 
los worden gelaten. Doordat op deze locatie verschillende 
richtingen en structuren samenkomen en deze duidelijk te 
herkennen zijn in het straatbeeld, zou het nieuwe bouwvolume 
hier van af kunnen wijken en een daarmee in het oogspringend 
en opvallende verschijning worden in de straat.  



Stedenbouwkundig concept Variant drie + één

overzicht  c
reëren

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur
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5. Stedenbouwkundig ontwerp

Inleiding

Op de locatie met zijn kleinschalige bebouwing, intieme 
sfeer en dorpse karakter is het belangrijk om met respect om 
te gaan met de huidige structuren en bebouwing. Uit het 
voorgaande hoofdstuk over de ruimtelijke principes blijkt dat 
de manier van omgaan met de locatie sterk is gerelateerd 
aan omliggende bebouwingsstructuren. Verder zijn er de 
openvouwende groene voorruimte richting de locatie en de 
herkenbare bomenstructuur langs de Commandeurslaan die de 
basis vormen van het stedenbouwkundig concept. De nieuwe 
bebouwing moet  door hun con�guratie en korrelgrote op de 
juiste manier samensmelten met de bestaande omgeving en 
daarmee de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Stedenbouwkundig concept

De nieuwe bebouwing sluit aan op het bestaande lint en wordt 
doorgezet in zuidelijke richting. Er bestaat echter een subtiel 
contrast tussen de west- en oostzijde van de Commandeurslaan. 
De westzijde bestaat uit repeterende vrijstaande blokjes met 
steeds een kleine onderlinge afstand. Terwijl de woningen aan 
de oostzijde wat meer ruimte om zich heen hebben en een 
iets breder front, dit wordt doorgezet op de ontwikkellocatie. 
Deze subtiele verschillen zorgen voor onderlinge samenhang 
aan de beide zijden van de straat en maken dat de straat als 

geheel afwisseling genoeg in zich heeft om een levendig en 
sfeervol straatbeeld op te roepen. De laatste woning in het 
lint zal moeten zorgen voor een duidelijke beëindiging van 
het noordoostelijke lint en een overgang richting de groene 
voorruimte moeten zijn. De woning op de hoek zorgt voor 
een verbijzondering op de hoek, die nog iets wordt versterkt 
door het bouwvolume iets  uit de rooilijn te laten komen en 
een tweede gezicht richting de groene voorruimte te geven. 
Door de verbinding te maken met de groene voorruimte 
en de bebouwing eerder te laten ophouden langs de 
Commandeurslaan, ontstaat er overzicht het Commandeurspad 
in. In de huidige situatie grenst de school aan de straat, 
waardoor de achterliggende woningen buiten het zicht vallen. 
Je kijkt vanuit de groene ruimte ook direct uit op een deels 
blinde muur van de school. Door overzicht in de straat en een 
vriendelijkere overgang te creëren ontstaat er een sfeervol en 
veiliger straatbeeld.
De achterzijde van de woning zal het privé domein van de 
woningen vormen. Ze zijn smal en lang en passen daarmee in de 
traditie van Katwijk aan den Rijn, waar van oorsprong veel diepe 
achtertuinen voorkomen. 
De karakteristieke bomenstructuur langs de Commandeurslaan 
is een belangrijke kwaliteit van de straat, die gerespecteerd en 
behouden dient te worden. Het geeft de straat een vriendelijke 
uitstraling en maakt het geheel tot een uitnodigende 
woonomgeving.

Stedenbouwkundig ontwerp

Er zijn twee stedenbouwkundige varianten uitgewerkt, die 
afgeleid zijn van het hiervoor beschreven stedenbouwkundige 
concept. Het gaat hierbij om een variant van een rij van drie 
woningen met één hoekwoning en een variant van twee twee-
onder-één kap woningen. 

De twee varianten maken het lint aan de oostkant van de 
Commandeurslaan met zorg af en zorgen voor een duidelijke 
beëindiging richting de groene voorruimte door de nieuw te 
bouwen woning op de hoek. Door het duidelijk afmaken van 
het lint worden de ruimtelijke verhoudingen in het straatbeeld 
logischer en ontstaat er een samenspel tussen nieuwe/oude 
bebouwing en de openbare ruimte. Hierdoor wordt ook de 
structuur binnen de wijk eenduidiger en overzichtelijker en 
wordt de leefbaarheid in de wijk verhoogd. 

De drie woningen en de vrijstaande woning sluiten iets 
anders aan op de ritmiek van de oostelijke zijde van de 
Commandeurslaan dan de twee-onder-één kap variant. De 
drie aaneengesloten woningen vormt een afwisseling van 
meerdere woningen in een rij, die ook eerder aan de oostelijke 
zijde van de Commandeurslaan voorkomt. Die drie woningen 
worden opgevolgd door een vrijstaande woning op de hoek 
met het Commandeurspad die het lint ruimtelijk een duidelijke 



Variant twee + twee

overzicht  c
reëren

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

behouden karakteristieke boom
structuur

Stedenbouwkundig concept
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beëindiging geeft. Deze vrijstaande woning vormt een subtiele 
verbijzondering op de hoek, door de afwijkende massa, 
oriëntatie richting en versterkt door het bouwvolume iets uit de 
rooilijn te laten komen. De twee-onder-één kap variant eindigt 
in de ritmiek van de oostelijke zijde van de Commandeurslaan 
en sluit aan op de serie van twee-onder-één kap woningen ten 
noorden van de locatie. Bij de twee-onder-één kap variant zal de 
verbijzondering meer moeten zitten in de architectuur, die de 
volumes en oriëntatie richtingen zal benadrukken. 
De achtertuinen sluiten aan bij de ritmiek en indeling van de 
omliggende achtertuinen en maken zo het geheel tot een 
logische stedenbouwkundige structuur.
Het toevoegen van een praktijkruimte of kantoor aan huis is een 
mogelijkheid voor het stukje grond achter de twee bestaande 
woningen langs de Commandeurslaan, ook is het hier mogelijke 
om desgewenst een overdekte parkeeroplossing te realiseren.

Het parkeren is zoveel mogelijk op eigen terrein opgelost. Dit 
betekent dat de woningen een oprit krijgen met een afmeting 
van 3,3 m x 11 m, uitgezonderd de midden woning waar voor 
twee parkeerplaatsen op straat aanwezig zijn.

Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om op het smalle deel 
van het kavel aan de Mgr. Bekkerstraat een woning in het 
stedenbouwkundig te passen. Met een breedte van het kavel 
van maximaal 9 meter is het kavel voor woningbouw niet 

voldoende groot en ontbreekt het de woning aan kwaliteit, 
gelet op de omgevingsinvloeden. Ook het inpassen van een 
woning achter de hoekwoning van het Commandeurspad is 
bekeken, hier komt echter ook de ruimtelijke kwaliteit in het 
geding door een te krappe situering, wat afbreuk doet aan de 
leefbaarheid van de woningen.

Globaal architectonisch beeld

Het bestaande historische beeld is maatgevend voor nieuwe 
ontwikkelingen, het is belangrijk dat de architectuur aansluit 
bij de huidige bebouwing. De gebogen lintstructuur met 
individuele bebouwing moet a�eesbaar en intact blijven. 
Individuele pandsgewijze variatie, met kleur-, materiaal-en 
vormverwantschap is vereist. De ritmiek en verhoudingen van 
gevelopeningen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwing. De voorkanten dienen gericht te zijn op 
de openbare ruimte. Grof gedimensioneerde kunststof kozijnen 
en plaatachtige materialen mogen niet voorkomen. In het 
volgende hoofdstuk wordt de gewenste beeldkwaliteit van de 
woningen verder uitgewerkt en beschreven.



Bestaande bebouwing omgeving
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6. Architectuur en beeldkwaliteit omgeving en te realiseren nieuwbouw. 

Huidig beeld

De huidige beeldkwaliteit en welstandseisen zijn verwoord in 
de Welstandsnota d.d. september 2007, de onderstaande tekst 
is daarvan afgeleid. 

Structuur:
-  De Commandeurslaan loopt van de Callaoweg zuidelijk  
 naar de Achterweg waar hij overgaat in de    
 Huetingstraat.
-  De Commandeurslaan is een karakteristieke woonstraat,  
 aan beide zijden ge�ankeerd door een enkele bomenrij  
 met daarachter een bebouwingswand afgeschermd   
 door veelal ondiepe groene voortuinen.
-  De straat is in het noordelijke deel tot de Praktijkschool  
 ongeveer 20-25 meter breed. Na de Praktijkschool loopt  
 de straat in zuidelijke richting taps toe, van ongeveer 30  
 meter naar 10 meter om vervolgens weer rond de 20   
 meter breed te eindigen ter hoogte van de Achterweg. 
-  De pandbreedte bedraagt gemiddeld 6,5 meter en   
 is vrijwel nergens meer dan 10 meter. De bebouwing   
 heeft 1 tot 2 bouwlagen met een kap, met hierop als   
 uitzondering het gebouw van de Praktijkschool. 
-  De oostwand van de straat is meer aaneengesloten,   
 terwijl de westwand een losser karakter heeft met veel   
 individuele panden. 

Bebouwing:
De bebouwing stamt voornamelijk uit de jaren ’20 en 
’30 en heeft een dorpse uitstraling. Deze dorpse en 
samenhangende uitstraling komt door de architectonische 
verschijningsvorm, vooral de rode baksteen gevels met 
repeterende gevelopeningen zorgen hiervoor. Er zijn naast 
deze karakteristieken nog een aantal dingen die voor een grote 
onderlinge samenhang in het beeld van de Commandeurslaan 
zorgen. Deze samenhang wordt met name veroorzaakt doordat:
- De bebouwing onderling maximaal slechts één   
 verdieping in bouwhoogte verschilt.
- De gevels over het algemeen een verticale geleedheid   
 hebben met een symmetrische gevelindeling. 
- De panden met hun voorgevel richting de openbare   
 ruimte zijn georiënteerd. 
- De kozijnen zijn veelal licht van kleur, met hier en daar   
 een donkere invulling. 
- Er pandsgewijs sprake is van een architectonische   
 eenheid tussen de begane grond -gevel en die van de   
 verdieping.
- Alle panden hebben een kap met pannen, afgewisseld   
 in rood en zwart tinten. De kapvormen van de    
 woningen variëren geregeld. 
- De bebouwing wordt bijna geheel gebruikt als    
 woonfunctie.

- In de Commandeurslaan komen zowel langs- als   
 dwarskappen voor, soms afgewisseld met mansarde   
 kappen en andere kapvormen. 
- In sommige panden komen fraaie details voor in het   
 gevelbeeld, zoals gemetselde schoorstenen,    
 gemetselde poorten en kleinschalige gevelopeningen.



Referentie beelden

Verschillende kapvormen en richtingen mogelijk

Duidelijke verbijzondering richting groene ruimte bij hoekwoningKleine verbijzonderingen in de gevel of dakvlak

Verticale geleedheid in gevel indeling Gemetselde gevels
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Beeldkwaliteit nieuwe bebouwing

Het ritme van individuele panden met grote kleur en 
materiaalverwantschap moet gehandhaafd blijven. Het gaat om 
een zodanige individuele pandsgewijze variatie dat toch een 
samenhangend beeld blijft bestaan. 

Structuur:
De nieuw toe te voegen bebouwing dient een onderdeel 
van het lint aan de noordoost zijde van de straat te vormen 
en deze af te ronden met een tweede voorgevel richting het 
Commandeurspad en de groene voorruimte. 

Bebouwing:
- Nieuwe of vernieuwde bebouwing behoeft geen   
 historiserende verschijningsvorm te krijgen maar moet   
 wel passen in het bestaande beeld.
- Voor de nieuwe bebouwing is het huidige ingetogen   
 beeld richtinggevend.
- Gestreefd moet worden naar een individuele    
 pandsgewijze variatie, maar met grote kleur-, materiaal-  
 en vorm-verwantschap, opdat het samenhangende   
 beeld gehandhaafd blijft. 

Architectuur nieuw te bouwen woningen

- Uitvoering: Traditionele woningbouw in baksteen, in   
 maximaal 1,5 bouwlagen met kap, waarbij ook de   
 verdiepingshoogten in baksteen uitgevoerd moeten   
 worden.
- Dakvorm: Schuine kap met pannen belegd.
- Nokhoogte: maximaal 8,5 meter.
- Goothoogte: maximaal 5 meter.
- Kleurstelling: Metselwerk roodbruin (passend in de   
 omgeving).
- Dakpannen: Dienen een zwarte tint of rode tint te   
 hebben.
- Dakkapellen: Die richting de openbare ruimte zijn   
 georiënteerd moeten een ingetogen karakter hebben   
 en ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume.
- Oriëntatie: De oriëntatie van de gebouwen moet gericht  
 zijn op de openbare weg.
- Situering: Speciale aandacht is gewenst voor de woning  
 op het hoekkavel; blinde gevels naar de openbare weg   
 zijn niet toegestaan, daarom dienen deze woningen   
 twee voorgevels te hebben.
- Erfafscheiding: De aan de openbare weg gelegen   
 erfafscheiding wordt maximaal 1 meter hoog en   
 dient een open karakter te hebben.
- Erfafscheiding: De erfafscheiding tussen de hoekwoning  

 en de woning aan het Commandeurspad, dient een   
 open of groen karakter te hebben en mag tot de zijgevel  
 lijn 2 meter hoog zijn.
- Bijbehorende gebouwen: Aan- en uitbouwen zijn qua   
 vorm en maat ondergeschikt aan het hoofdgebouw en  
 hebben een platdak.
- Schilderwerk: De hoofdkleur van de kozijnen, daklijsten  
 en dergelijke is uitgevoerd in een wittint. Voor grotere   
 vlakken zoals deuren kan een andere kleur gekozen   
 worden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden  
 met een ingetogen kleurgebruik.
- Parkeren: Er dienen twee parkeerplaatsen op eigen   
 terrein gerealiseerd te worden. Opstelplaatsen dienen   
 per auto 3,3 x 5,5 meter te bedragen. Uitgezonderd de   
 tussen-woning bij de drie + één variant. 
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