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1.

INLEIDING

1.1 Aanleiding
Bijou BV en Hotel Clarenwijck BV zijn voornemens het hotel ‘Belvedère’ aan de
Beethovenweg 5 in Noordwijk aan Zee te vervangen door een
appartementengebouw.
De beoogde ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan
‘Zuidduinen’ (1982). De gemeente Noordwijk heeft aangegeven de ontwikkeling van
het bouwplan planologisch mogelijk te willen maken middels een
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1
sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.2 De procedure
Voorheen was het afwijken van het geldende bestemmingsplan geregeld in de Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Per 1 oktober 2010 is echter de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden waarmee de planologische
afwijkingsmogelijkheden voortaan in de Wabo staan.
Artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo geeft aan dat het verboden is zonder
omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan dan slechts worden verleend als de
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van
het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12 lid 1 sub a onder
3 Wabo). Voorliggende rapportage vormt deze ruimtelijke onderbouwing.
De Wabo onderscheidt twee procedures: de reguliere en de uitgebreide. Uit artikel
3.10 Wabo is op te maken dat voor een activiteit die in strijd is met het
bestemmingsplan en waarbij slechts vergunning kan worden verleend met
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo de uitgebreide procedure moet
worden gevolgd. Dit houdt in dat de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’
(afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) moet worden gevolgd.

1.3 Leeswijzer
Deze ruimtelijke onderbouwing behandelt eerst de bestaande situatie in het projectgebied. Hoofdstuk 3 gaat in op het project waarvoor een omgevingsvergunning
noodzakelijk is. In hoofdstuk 4 wordt het plan getoetst aan het geldende rijks-, pro-
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vinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Het vigerende bestemmingsplan komt
ook in dit hoofdstuk aan bod. In hoofdstuk 5 volgen tenslotte de verschillende uitvoeringsaspecten waaraan het plan is getoetst.
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2.

HET PROJECTGEBIED

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de huidige situatie van het projectgebied
en de directe omgeving.

2.2 Begrenzing van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Noordwijk. Het plan
beslaat het perceel van hotel ‘Belvedère’ aan de Beethovenweg 5.

Ligging en begrenzing plangebied
Image ©2010 Aerodata International Surveys ©2010 Tele Atlas ©2009 Google™
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2.3 Beschrijving projectgebied en omgeving
De gemeente Noodwijk bestaat uit twee kernen, die van elkaar gescheiden zijn door
het Middengebied, het grotendeels open bollengebied dat de overgang vormt tussen de twee kernen. Het projectgebied ligt binnen de kern Noordwijk aan Zee, in de
wijk ‘De Zuid’. De Zuid is te typeren als een historische, rustige villawijk en behoort,
samen met de historische kern van Noordwijk-Binnen, tot de markante delen van de
bebouwde kom van Noordwijk.
De bebouwing in De Zuid bestaat in de eerste plaats voornamelijk uit vrijstaande
woningen op ruime, groene kavels. Veel woningen zijn uigevoerd in de ‘Noordwijkse’ stijl: paviljoenachtige duinvilla’s met erkers en veranda’s in rijk gedetailleerde
uitvoeringen.
Vooral richting en langs de Koningin Astrid Boulevard in het westen zijn in de loop
van de tijd appartementen- en hotelcomplexen gerealiseerd tussen de villa’s, zo ook
in het projectgebied zelf. Tegenover het projectgebied, aan de overkant van de
Beethovenweg ligt bijvoorbeeld het grootschalige ‘Residence Rembrandt’.

Bestaande situatie projectgebied

De wijk De Zuid kenmerkt zich door de heuvelachtige ligging in de duinrand. Daarnaast heeft de wijk, in tegenstelling tot de meeste andere villawijken in WestNederland, een grotendeels open en groen karakter. Richting het westen is de bebouwing zoals gezegd dichter en hoger.

6
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Hotel ‘Belvedère’ aan de Beethovenweg 5 is een volumineus bouwwerk op de top
van een duin. De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt circa 3500 m2.
Het hotel bestaat uit drie bouwlagen met een kap. De goothoogte varieert tussen
de 11,6 meter en 13,8 meter. De nok ligt op 19,5 meter boven maaiveld. Het bebouwd oppervlak van het hotel bedraagt circa 554 m2.
In het driesterrenhotel zijn 34 kamers aanwezig met in totaal 63 bedden. Tevens zijn
er vergaderruimtes aanwezig. Het hotel is inmiddels sterk verouderd en beschikt
over een relatief beperkt aantal kamers. Daardoor kan het hotel steeds moeilijker
concurreren met het overige hotelaanbod in de omgeving.
De inrit naar het terrein is aan de noordzijde van het kavel gelegen en via deze inrit
is een verhard parkeerterrein aan de achterzijde (westkant) van het hotel te bereiken. Aan de zuidkant van het hoofdgebouw zijn twee bijgebouwen aanwezig, met
een gezamenlijke oppervlakte van circa 78 m2, waarvan de garage door middel van
een eigen oprit is te bereiken, zoals op onderstaande foto is weergegeven.

Oprit naar garage aan de zuidzijde van het projectgebied

Langs een groot deel van de Beethovenweg zijn parkeerplaatsen aanwezig (haaks
parkeren). Op de volgende pagina’s zijn nog enkele foto’s van de huidige bebouwing op de projectlocatie en de directe omgeving weergegeven.
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7

Van boven naar beneden: hotel ‘Belvedère’ gezien vanuit het noordoosten (vanaf de Beethovenweg);
vanuit het westen (vanaf de Ligusterweg) en vanuit het noorden (Beethovenweg)
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Directe omgeving plangebied: vanaf de Koningin Astrid Boulevard (boven), Residence Rembrandt (midden) en de Beethovenweg ten noordwesten van de projectlocatie (onder)
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3.

PROJECTBESCHRIJVING

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de stedenbouwkundige opzet en de beoogde beeldkwaliteit
van het nieuwbouwproject uiteengezet. Aan de hand van een beschrijving en situatieschets wordt een beeld gegeven van de inpassing en de kwaliteit van het bouwplan in zijn omgeving in hoofdlijnen.

3.2 Bebouwing
Het aanwezige hotel ‘Belvedère’ en de twee bijgebouwen op de planlocatie zullen
volledig gesloopt worden en plaats maken voor een appartementengebouw met 11
woningen. Onder het gebouw zal een parkeergarage worden gerealiseerd met bergingen en 31 parkeerplaatsen.
Op de onderstaande afbeelding is het ontwerp van de nieuwbouw te zien. Het ontwerp is van Architectenbureau Van Manen uit Noordwijk.

Impressie nieuwbouw vanaf de Beethovenweg

De nieuwe bebouwing zal wederom bestaan uit drie bouwlagen met kap. De goothoogte is circa 10 meter, de nok ligt op 17,7 meter boven maaiveld, bijna 2 meter
lager dan in de huidige situatie dus. De oriëntatie van de nieuwbouw is gelijk aan
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Impressie nieuwbouw vanaf de Ligusterweg

die van de huidige bebouwing. Het bebouwd oppervlak van het hoofdgebouw
neemt iets toe, van 554 m2 naar 563 m2, maar aangezien de bestaande bijgebouwen
(78 m2) gesloopt zullen worden neemt binnen het projectgebied de totale bebouwingsoppervlakte af met circa 69 m2. Over het algemeen blijft dus zowel het volume
als de situering van de bebouwing hetzelfde als in de huidige situatie
De inrit van de parkeergarage zal op de plek komen waar in de huidige situatie ook
de toegang naar één van de bijgebouwen is. De huidige inrit verdwijnt daarmee.
Het grootste deel van de aanwezige erfverharding (parkeerplaats) in de bestaande
situatie zal verdwijnen en worden vervangen door een tuin/groen invulling. Op onderstaande tekening is de nieuwe situatie weergegeven.

Situering beoogde nieuwbouw
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3.3 Verkeer en parkeren
De nieuwe parkeergarage zal ontsloten worden aan de oostkant van het plangebied, waar momenteel ook al een aansluiting is op de Beethovenweg. De Beethovenweg takt in het westen aan op de Koningin Astrid Boulevard. Via deze weg of de
Rembrandtweg, waar de Beethovenweg aan de andere kant op uitkomt kan het
centrum van Noordwijk bereikt worden of via de Beeklaan (N451) de provinciale
ontsluitingsweg N206.
Verkeersgeneratie
De realisatie van appartementen binnen het projectgebied heeft verkeersbewegingen tot gevolg. De vraag is of de ontwikkeling effecten heeft op het geheel van
verkeersbewegingen in de omgeving van de locatie.
Het pand aan de Beethovenweg 5 herbergt in de bestaande situatie een hotel. Dit
hotel heeft een omvang van 34 kamers en biedt vergaderfaciliteiten aan. Een hotel
van deze omvang genereert ongeveer (57+64 =) 121 motorvoertuigbewegingen op
een gemiddelde werkdag (zie onderstaande tabel). De uitgangspunten voor de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.
Tabel 1 Verkeersgeneratie huidige en toekomstige situatie
Werkdag

Weekdag

(mvtgbew/etm)

(mvtgbew/etm)

Hotel (34 kamers)

57

57

Vergaderfaciliteiten

64

46

91

86

(57+64)-91 = 30

(57+46)-86 = 17

Huidige situatie

Toekomstige situatie
Appartementencomplex (11 woningen)
Afname verkeersgeneratie als gevolg van ontwikkeling

De realisatie van een complex met 11 appartementen zal ongeveer 91 motorvoertuigbewegingen op een gemiddelde werkdag genereren. Per saldo zorgt de ontwikkeling van het appartementencomplex voor een afname van de verkeersgeneratie
van de locatie van ((57+64)-91=) 30 motorvoertuigbewegingen op een gemiddelde
werkdag. De beoogde ontwikkeling van de appartementen hebben geen negatieve
invloed op de verkeersafwikkeling in de omgeving.
Parkeren
Ten behoeve van het parkeren zal onder de nieuwbouw een parkeergarage gerealiseerd worden met in totaal 31 parkeerplaatsen. De gemeente Noordwijk heeft haar
beleid omtrent parkeren bij nieuwe ruimtelijke plannen en projecten vastgelegd in
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de ‘Kadernota Parkeerbeleid’1. Eén van de uitgangspunten die de gemeente hierin
hanteert is dat een nieuw bouwinitiatief dient te voorzien in de benodigde parkeercapaciteit op eigen terrein. Dit betekent dat de beoogde realisatie van de appartementen hieraan getoetst wordt.
Voor de toepassing van de parkeernormering is in de nota opgenomen dat aangesloten wordt bij de meest recente parkeerkencijfers van CROW. Hierbij dient het
kencijfer voor een matig stedelijkheid en het gemiddelde van het minimum en
maximum kencijfer in de bandbreedte te worden gehanteerd. De berekening van de
parkeerbehoefte van het appartementencomplex is daarom gebaseerd op het gemiddelde parkeerkencijfer van het CROW2 voor een matig stedelijke woonplaats en
de ligging van de locatie in ‘rest bebouwde kom’, 2 parkeerplaatsen per woning. In
onderstaande tabel staat de berekening weergegeven.
Tabel 2 Parkeerbehoefte appartementencomplex

Appartementen- bewoners

Omvang

Parkeerkencijfer

11 woningen

(2,0-0,3=) 1,7 pp per woning

Parkeerbehoefte
11×1,7 = 18,7
(afgerond 19 pp)

Appartementen - bezoekers

11 woningen

0,3 pp per woning

11*0,3 = 3,3
(afgerond 4 pp)

De parkeerbehoefte van het appartementencomplex is in totaal 23 parkeerplaatsen.
In het plan is een ontwerp opgenomen van een parkeergarage met 31 parkeerplaatsen. Dit aantal is ruim voldoende om de volledige parkeerbehoefte van de appartementen op eigen terrein op te vangen.

3.4 Ruimtelijke en functionele inpassing
De vervanging van het bestaande hotel door een appartementengebouw sluit zowel
ruimtelijk als functioneel gezien goed aan bij de directe omgeving en het karakter
van de villawijk De Zuid. Het hotel is verouderd en kan steeds lastiger concurreren
met andere hotels in het middensegment in Noordwijk. Dit levert een situatie die
een financieel gezonde bedrijfsvoering onmogelijk maakt. Een forse uitbreiding van
de bestaande bebouwing behoort niet tot de mogelijkheden en een grondige renovatie van het pand is, gezien het beperkte aantal kamers, financieel niet mogelijk.
Het merendeel van de omringende panden hebben daarnaast een woonbestemming, terwijl het overgrote deel van de hotels zich meer richting de boulevard en
het centrum van Noordwijk aan Zee bevinden.
1

Gemeente Noordwijk (2009) Kadernota Parkeerbeleid, september 2009

2

CROW (2008) Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering, CROW publicatie 182, 3 druk,
september 2008

e
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De uiterlijke verschijningsvorm van het appartementengebouw past wat betreft
onder andere kapvorm en detaillering ook beter bij de wijk dan de huidige hotelbebouwing. Hoewel het volume op de projectlocatie omvangrijker is dan de bebouwing in de directe omgeving, past dit juist wel bij specifiek deze locatie. Door de
ligging op de top van een duin heeft de projectlocatie een markant gebouw nodig
dat een kwalitatief hoogwaardige uitstraling geeft aan haar directe omgeving. De
hoogte van de nieuwbouw is zo’n 1,8 meter lager dan de huidige bebouwing, zoals
op onderstaande afbeelding is te zien.

Vergelijking bestaande en toekomstige hoogte bebouwing

Door de lagere goot- en bouwhoogte, de gekozen gevelindeling, geleding en kapvorm van de nieuwbouw oogt deze minder massaal dan de het huidige hotel en past
de nieuwbouw zodoende beter bij haar directe omgeving en de karakteristiek van
de wijk. Op de volgende pagina zijn twee 3D-projecties van het ontwerp over de
huidige situatie weergegeven, waarin dit goed zichtbaar is.
Tenslotte wordt de kwaliteit van de buitenruimte met de voorgenomen ontwikkeling verbeterd. In de huidige situatie is een groot deel van de buitenruimte verhard
ten behoeve van de parkeervoorziening op het terrein. Deze verharding zal grotendeels verdwijnen, enkel direct om de nieuwbouw heen zullen enkele terrassen worden gerealiseerd voor de woningen op de begane grond. De buitenruimte zal verder
worden ingevuld als tuin of groenvoorziening en dus over het algemeen een veel
minder stenig beeld opleveren.
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Projecties beoogde nieuwbouw over de bestaande situatie
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4.

BELEIDSKADERS

4.1 Inleiding
Allereerst wordt het vigerende bestemmingsplan ter plaatste van de beoogde ontwikkeling behandeld. Vervolgens is het plan getoetst aan het huidige rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.

4.2 Vigerend bestemmingsplan
Momenteel vigeert het bestemmingsplan ‘Zuidduinen’ vastgesteld op 22 maart 1983,
goedgekeurd door G.S. op 10 juli 1984, ter plaatse van het projectgebied. Op de
volgende pagina is een uitsnede van de bestemmingsplankaart weergeven.
Het hotel met het achterliggende terrein heeft momenteel de bestemming ‘Horecabedrijven met bijbehorende erven H’ (Artikel 14). De relevante geldende voorschriften van deze bestemming luiden als volgt:
1. “De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor hotels en
restaurants, doch niet voor bars en dancings, met de daarbij behorende bijgebouwen, andere bouwwerken en tuinen, met dien verstande dat:
(a) De hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen de op de
kaart aangegeven bebouwingsvlakken;
(b) Indien op de kaart voor het betreffende bebouwingsvlak een maximum
goothoogte is aangegeven de hoogte van hoofdgebouwen ten hoogste 3 m
meer mag bedragen dan de op de kaart ingeschreven goot- of boeiboordhoogte, mits de gebouwen worden afgedekt met een schuine kap van ten
hoogste 60 o;
(c) De goot- of boeiboordhoogte van een vrijstaand bijgebouw ten hoogste 3 m
mag bedragen, gemeten vanuit het laagste punt van het onmiddellijk aan
het bijgebouw aansluitende terrein;
(d) De goot- of boeiboordhoogte van een aangebouwd bijgebouw ten hoogste
gelijk mag zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.
Op de plankaart is aangegeven dat het gebouw 4 bouwlagen mag hebben en dat de
minimum breedte van het gebouw tenminste 10 meter moet bedragen. Tenslotte
mag per hoofdgebouw 1 bijgebouw worden opgericht van maximaal 40 m2.
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Het onbebouwde deel van het projectgebied aan de straatzijde heeft de bestemming ‘Tuin of onbebouwd erf’ (Artikel 21). De relevante voorschriften luiden als
volgt:
1. “De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en
toegangspaden. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.

‘H’ onbebouwd
‘Tuin’

‘H’ bebouwingsvlak

Uitsnede bestemmingsplankaart met relevante bestemmingen ter plaatse van het plangebied

De toekomstige woonbestemming en bebouwing is strijdig met artikel 14 van het
vigerend bestemmingsplan. Woningen zijn niet toegestaan binnen de geldende
horecabestemming. De nieuwbouw is zo gesitueerd dat deze binnen het aangegeven bouwvlak valt, echter geldt dit niet voor de te realiseren ondergrondse parkeergarage. Deze komt deels buiten het bebouwingsvlak te liggen.
In de beoogde nieuwe situatie zal de bebouwing wederom vier lagen krijgen zoals
toegestaan in het bestemmingsplan, maar de nokhoogte zal 1,80 meter lager zijn
dan in de huidige situatie. Het totale bouwvolume alsmede het bebouwd oppervlak
blijft nagenoeg gelijk. Wel is in de huidige situatie een strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan aanwezig: er zijn namelijk twee bijgebouwen (totaal 78 m2) op
de locatie waar blijkens het bestemmingsplan slechts één bijgebouw (maximaal 40
m2) is toegestaan. Door de sloop van de twee bijgebouwen wordt deze strijdige situatie opgeheven.

18

Hoofdstuk 4

Conclusie
De beoogde ontwikkeling is strijdig met het vigerend bestemmingsplan ‘Zuidduinen
1982’ en de daarbij behorende bouw- en gebruiksvoorschriften. De strijdigheid met
het bestemmingsplan is aanleiding om de ontwikkeling mogelijk te maken middels
een omgevingsvergunning. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing vormt de motivering voor de afwijking van het bestemmingsplan.

4.3 Beleidsafstemming
In deze paragraaf zal worden aangegeven, op welke wijze het project binnen verschillende beleidskaders past. Achtereenvolgens wordt het ruimtelijk relevante rijksbeleid, provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid kort samengevat.
4.3.1 Rijksbeleid
Nota Ruimte
De Nota Ruimte (2004) geeft de visie van het kabinet weer op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. In de nota worden de
hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland een belangrijke rol speelt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder
meer: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer,
bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de economie.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter
beschikking staat. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene
doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
• borging van de veiligheid.
Het projectgebied behoort niet tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Gemeenten mogen hier samen met de provincie de gewenste ruimtelijke invulling bepalen, binnen de beleidsdoelen en –regels die het rijk stelt. De algemene basiskwaliteit is de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen, dus datgene waar een ruimtelijk
plan minimaal aan moet voldoen. De Nota Ruimte bevat hier generieke regels voor,
waaraan alle betrokken partijen zijn gebonden. Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingbeleid, het locatiebeleid, een goede balans tussen rode (stedelijke) en groen/blauwe (natuur en
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water) functies, milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en
landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de watertoets, functiecombinaties
met water en het groen in en om de stad.
Voor verstedelijking, infrastructuur en vestiging van bedrijven en economische activiteiten geldt een zogenaamd bundelingsbeleid: nieuwe woongebieden (versterken
van de woonfunctie) en bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk aangesloten worden
op bestaande bebouwing en infrastructuur. Herstructurering van bestaand kerngebied (inbreiden) gaat voor uitbreiding van kernen. Hierbij staat voorop dat bestaande waarden worden geïnventariseerd en zoveel mogelijk gerespecteerd in de nieuwe planopzet.
Waterbeleid 21e eeuw
Met het ‘Waterbeleid 21e eeuw’ wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen
die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere de
klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het waterbeleid 21e eeuw
heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen:
 vasthouden, bergen en afvoeren;
 schoonhouden, scheiden en zuiveren.
De trits “vasthouden, bergen en afvoeren” houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater.
Vervolgens wordt zonodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas
als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water afgevoerd.
Bij schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water zo veel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod.
In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op de waterhuishouding in het projectgebied.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling past binnen de kaders van het geldende nationale ruimtelijke beleid. Het projectgebied behoort niet tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, het betreft een relatief kleinschalige ontwikkeling binnen het bestaand
stedelijk gebied en de aanwezige waarden in en om het projectgebied worden gerespecteerd.
4.3.2 Provinciaal beleid
Structuurvisie “Visie op Zuid-Holland”
Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de provinciale structuurvisie "Visie op Zuid-Holland" vastgesteld. In deze structuurvisie beschrijft de provincie
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haar doelstellingen en geeft zij haar kijk op de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040. De
kern van de Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid
en diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven
en een sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Dit wil de provincie bereiken door middel van
realisering van een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk
landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende
kwaliteiten.
In de Visie op Zuid-Holland is het provinciale belang geordend aan de hand van vijf
integrale en ruimtelijk relevante hoofdopgaven:
 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
 duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie;
 divers en samenhangend stedelijk netwerk;
 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
 stad en land verbonden.
Bij de Structuurvisie horen twee ontwerpkaarten: de Functiekaart 2020 en de Kwaliteitskaart 2020. Op de Functiekaart is het plangebied aangeduid als 'Bedrijventerrein'. Behoud van (binnenstedelijke) bedrijvigheid staat voorop, al dan niet gelegen
op bedrijventerreinen.
Verordening Ruimte "Visie op Zuid-Holland"
De provinciale belangen (aangegeven door vijf integrale opgaven) zoals opgenomen
in de provinciale structuurvisie, zijn verankerd in de Verordening Ruimte "Visie op
Zuid-Holland" die net als de Structuurvisie op 2 juli 2010 door Provinciale Staten van
Zuid-Holland is vastgesteld. In de verordening zijn regels opgenomen over de inhoud en de toelichting van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten in de Leidse
Regio en de Duin- en Bollenstreek. Holland Rijnland werkt samen met de provincie
aan een gebiedsprogramma over de toekomst van de streek. De Regionale Structuurvisie is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar 2020.
Op hoofdlijnen zijn de volgende ambities neergelegd in de structuurvisie:
 bijdragen aan de internationale economische positionering van de Randstad;
 onderscheidend zijn in de Randstad waardoor ze een toegevoegde waarde
heeft;
 haar inwoners ook in de toekomst voldoende, herkenbare en uiteenlopende
goed bereikbare woon-, werk- en recreatiemogelijkheden bieden.
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Specifiek op het gebeid van wonen heeft Holland Rijnland de volgende ambities:
 Balans vraag en aanbod regionale woningmarkt;
 Woningaanbod in het kader van Gebiedsuitwerking;
 Behoud/versterken lokale identiteiten en landschappelijke waarden;
 Behoud/aantrekken jong en hoog opgeleiden;
 Uitbreiden woonmilieu werknemers van internationale bedrijven.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling sluit aan bij de uitgangspunten van de provincie ZuidHolland. Daarnaast sluit de ontwikkeling aan bij de karakteristieken van de wijk.
4.3.3 Gemeentelijk beleid
Toekomstvisie Noordwijk 2025
De gemeenteraad van Noordwijk heeft in 2004 in samenspraak met de bevolking,
bedrijven en maatschappelijke organisaties een toekomstvisie opgesteld. Met de
toekomstvisie stippelt het gemeentebestuur haar globale beleid voor de lange termijn uit. De toekomstvisie wordt uitgewerkt in concreet beleid, met de volgende
speerpunten:
 Realiseren van betaalbare woningen voor starters;
 Voorzien in de vraag naar senioren(zorg)woningen;
 Revitalisering van Noordwijk Binnen en kwaliteitsimpuls Noordwijk aan Zee;
 Versterken van kunst- en cultuur beleving;
 Uitvoeren van Pact van Teylingen voor de agrarische sector, natuur en landschap.
Noordwijk wil een aantrekkelijke verblijfsplaats zijn, zowel voor bewoners als voor
bezoekers, die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere plaatsen
aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol en charmant.
Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 – Kiezen voor kwaliteit
Met de ruimtelijke structuurvisie wil het gemeentebestuur de volgende
doelen realiseren:
1. De beleving van de bijzondere Noordwijkse landschappen van kust, duinen,
open gebied en bossen op korte afstand van elkaar moet worden versterkt. De
projectlocatie ligt in ‘zone I’: het kustlandschap inclusief de villawijk de Zuid, de
toeristische kern van Noordwijk aan Zee en de noordelijke uitbreidingswijken;
2. De eigen identiteit van Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen moet behouden
blijven. De beide kernen mogen niet aan elkaar groeien.
3. De beleving van de ligging aan zee moet worden versterkt.
4. De vijf entrees van Noordwijk moeten ruimtelijk en landschappelijk worden verbeterd.
5. De bereikbaarheid van en naar de rest van de Randstad moet optimaal worden.
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6. Noordwijk moet zijn goede positie in de regio behouden en uitbouwen.
7. De positie van de Duin- en Bollenstreek moet worden versterkt en het landschap
verbeterd.
In de structuurvisie wordt voor het projectgebied aangegeven de natuurlijke waarde
van het kustlandschap nadrukkelijk behouden en waar mogelijk versterkt dient te
worden. Voor villawijk de Zuid geldt: behoud van het villakarakter en het duinlandschap.
Nota Hotelbeleid
Begin 2010 heeft de gemeente Noordwijk de Nota Hotelbeleid 2010-2015 “Van
Zimmer naar suite” vastgesteld. De nota is een uitwerking van het actieprogramma
uit de Sociaal Economische Visie en gebaseerd op de Toekomstvisie. Doel is om
570.000 hotelovernachtingen te faciliteren in 2015.
Mogelijke locaties voor uitbreiding van het hotelaanbod zijn blijkens de nota voornamelijk het Vuurtorenplein, het Palaceplein, ’t Wantveld en de Singerlocatie. De
Koningin Wilhelmina boulevard en de Koningin Astrid Boulevard zijn aangewezen
als voorkeurslocatie voor hotels. De projectlocatie ligt niet in deze gebieden.
In de nota Hotelbeleid is opgenomen dat bij verdwijning van de huidige hotels bebouwing zal moeten terugkeren die past bij het karakter van de villawijk, ongeacht
de al dan niet toeristische functie van de nieuwe bebouwing.
Noordwijk Zeewaardig
Voor de kern van Noordwijk aan Zee is recentelijk een integrale ruimtelijke visie
opgesteld. In de visie wordt stilgestaan bij de vraag: ‘Hoe kan de sterke positie van
Noordwijk aan de kust behouden blijven en wellicht versterkt worden?’ De visie
heeft vooral betrekking op het toeristische kern van Noordwijk aan Zee, maar dit
gebied kan niet los gezien worden van de aangrenzende woonwijken. Er is dan ook
gekeken naar een goede samenhang en aansluiting op die omgeving.
Nieuwe karakteristieke invullingen dienen bij te dragen aan het gewenste karakter
van Noordwijk. Bouwplannen zullen daartoe getoetst worden aan de Welstandsnota
en het daarin opgenomen Beeldkwaliteitplan Noordwijk aan Zee (zie hierna).
De structuur van de ruimtelijke en landschappelijke elementen, uitzicht en doorzicht, paden en routes, voorzieningen en verbanden met zee en duin moeten optimaal gericht zijn op de beleving van de zee. De gebouwen moeten zo ontworpen
worden dat individualiteit voorop staat en wordt aangesloten bij de karakteristiek
voor die plek.
Beeldkwaliteitplan Noordwijk aan Zee
In het beeldkwaliteitplan (september 2005) worden de villa’s in de wijk De Zuidduinen gekenmerkt doordat ze vrijstaan, waardoor er veel doorzichten naar het lager
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gelegen achterland ontstaan. De grote bouwblokken hebben een grote korrel en
staan soms pal tegen elkaar aan. Op die manier ontstaat er een wandwerking die
het zicht op het achterland belemmert. Door hun schaal en architectuur doet deze
bebouwing af aan de uitstraling van de wijk.
Voor nieuwe bebouwing is het belangrijk dat deze los komt te staan, zodat er brede
doorzichten blijven naar het achterland. Om die reden dient de korrelgrootte van de
nieuwe bebouwing in verhouding gebracht te worden met de grootte van de kavel.
Woonvisie en de geactualiseerde woonvisie:
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van wonen moet er toe leiden dat de realisatie
van middeldure woningen een nadrukkelijker accent krijgt. De gemeente naar een
verdeling in prijsklassen van (overeenkomstig de woonvisie):





30% sociaal
(vanaf 2011 koop: < € 198.000,--, huur < € 641,-)
20% middelduur (koop: < € 275.000,-)
20% duur
(koop: < € 600.000,-)
30% topsegment (koop: > € 600.000,-)

In de geactualiseerde woonvisie is opgenomen dat in de periode 2010-2015 de nadruk naar een bouwtempo verschuift dat voorziet in de behoefte van de Noordwijkse bevolking, het creëren van doorstroming door meer nadruk op middeldure en
dure woningen en het creëren van extra aanbod voor starters (door nieuwbouw en
lokaal maatwerk). Er zal blijvend worden geïnvesteerd in de aandacht voor levensloopbestendigheid van de woningen.
Aangezien op deze projectlocatie eerst een andere bestemming rustte is door de
voorgenomen bestemmingsplanwijziging een toevoeging van 11 (naar verwachting
middeldure tot dure) appartementen aan de woningvoorraad een positieve ontwikkeling en passend binnen de doelstelling van de geactualiseerde woonvisie. Daarbij
wordt de doorstroming op de (sociale) woningmarkt bevorderd door de toevoeging
van de genoemde appartementen. Bij de realisatie van deze appartementen dient
aandacht te zijn voor minimaal 3 levensloopbestendige appartementen en voor zover mogelijk de verkoop aan Noordwijkse ingezetenen.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling voegt zich binnen het gemeentelijk beleid. De herstructurering versterkt de identiteit van Noordwijk aan Zee en de wijk De Zuid door de
sloop van het aanwezige hotel en de bouw van woningen. De nieuwe bebouwing
sluit aan bij het karakter van de wijk, er wordt op de projectlocatie wederom een
markant gebouw gerealiseerd.
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5.

UITVOERBAARHEID

5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk omvat een motivering van het project, waarbij het plan onder andere
aan de milieuhygiënische, cultuurhistorische, natuur- en economische aspecten getoetst wordt.
In hoofdstuk 5.1 van de wet Milieubeheer (Wm) zijn algemene bepalingen ten aanzien van milieukwaliteitseisen opgenomen. In artikel 5.1 lid 1 Wm is bepaald dat in
het belang van de bescherming van het milieu, voor zover dit van meer dan provinciaal belang is, bij algemene maatregel van bestuur eisen worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit van onderdelen van het milieu vanaf een daarbij te bepalen
tijdstip. Deze omstandigheid doet zich bij onderhavig project niet voor. Hoofdstuk
5.2 Wm handelt over luchtkwaliteitseien. Op dit aspecten wordt in paragraaf 5.7
ingegaan.

5.2 Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit vormt een belangrijk aspect bij bouwontwikkelingen. Indien
bodemverontreiniging aanwezig is dient deze gesaneerd te worden alvorens de
bouw kan worden opgestart.
Door IDDS bv is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de planlocatie3
(separaat bijgevoegd). Geconcludeerd wordt dat de aangetroffen concentraties verontreinigende stoffen dermate gering zijn dat aanvullend onderzoek conform de
Wet bodembescherming niet noodzakelijk wordt geacht. Er zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen ten aanzien van het voorgenomen bodemgebruik.
Wanneer als gevolg van graafwerkzaamheden grond vrijkomt op de planlocatie en
deze grond buiten de locatie wordt hergebruikt dient de chemische kwaliteit te
worden getoetst aan de kwaliteitsnormen die door het Bouwstoffenbesluit aan de
betreffende toepassing worden verbonden.
Conclusie
Er zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen ten aanzien van het
voorgenomen bodemgebruik.

3

Noyons, ing. B.B. (2008) RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Beethovenweg 5
te Noordwijk ZH, IDDS bv, kenmerk 07129501/BNO/rap1, Katwijk, 22 januari 2008
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5.3 Asbest
Het werken aan of het verwerken van asbesthoudende materialen is in Nederland
aan strenge eisen gebonden. Voorafgaand aan een sanering dient daarom een asbestinventarisatie plaats te vinden. Door IDDS bv is een dergelijke asbestinventarisatie
uitgevoerd voor de te slopen bebouwing op de planlocatie.4 Dit onderzoek is separaat bijgevoegd.
Uit het onderzoek blijkt dat er 4 asbestbronnen zijn aangetroffen in het gebouw.
Voorafgaand aan de sloop van het gebouw dienen deze asbesthoudende bronnen
verwijderd te worden door een BRL-5050 gecertificeerd bedrijf.
Conclusie
Voorafgaand aan de sloop van het gebouw moeten de asbesthoudende bronnen
verwijderd worden, maar dit legt geen beperkingen op aan de boogde ontwikkeling.

5.4 Waterhuishouding
Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is
water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee
beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Het doel van de watertoets bij een ruimtelijke onderbouwing is de huidige waterhuishoudkundige situatie inzichtelijk maken, verbeterpunten en gewenste ontwikkelingen aangegeven vanuit water in relatie tot de nieuwe ontwikkelingen en de
waterhuishoudkundige doelen evenwichtig laten meewegen in de planvorming.
Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal Waterplan
Zuid-Holland 2010-2015, het Waterbeheersplan 4 van Hoogheemraadschap van
Rijnland, de Vierde Nota Waterhuishouding, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze
beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend:
 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

4

Masterbroek, F. (2008) RAPPORT Asbestinventarisatie conform SC-540 Beethovenweg 5 te Noordwijk
ZH, IDDS bv, kenmerk 07129501/BNO/rap2, Katwijk, 22 januari 2008
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De achterliggende gedachte hierbij is dat afwenteling zoveel mogelijk moet worden
voorkomen en dat de problemen zoveel mogelijk aan de bron moeten worden aangepakt. Daarnaast is de Beleidsbrief regenwater en riolering relevant. Hierin staat
hoe het beste omgegaan kan worden met het (afkoppelen van) hemelwater. Ook
hier gelden de drie-trapsstrategieën.
Kenmerken watersysteem
Het projectgebied maakt in waterstaatkundig opzicht deel uit van het Hoogheemraadschap Rijnland, die als waterkwantiteitsbeheerder voor de polderwateren optreedt. Het hoogheemraadschap beheert ook de waterkwaliteit van boezem- en
polderwater.
Het projectgebied is gelegen aan de Beethovenweg in de wijk Zuidduinen in
Noordwijk aan Zee (binnen de bebouwingscontour). Voor het projectgebied geldt
alleen dat het bouwen van objecten/inrichtingen met een ontploffingsgevaar (tankstations; hoge druk leidingen etc.) niet toegestaan is. Dit betekent dat er geen eisen
gesteld worden ten aanzien van onderhavige ontwikkeling.
De
bodem
in
het
projectgebied
bestaat
uit
zandgronden
(bron:
www.bodemdata.nl). Het grondwater bevindt zich dieper dan 5 meter onder maaiveld. In de directe nabijheid van het projectgebied bevinden zich geen watergangen.
Samenwerking met de waterbeheerder
De ruimtelijke onderbouwing dient in het kader van het watertoetsproces door de
gemeente Noordwijk te worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Van Rijnland.
In het algemeen hanteert het hoogheemraadschap dat bij een toename van verhard
oppervlak 15% van de toegenomen verharding als open water gecompenseerd moet
worden. Bij een geringe toename van de verharding, minder dan 500 m2, is geen
compensatie nodig.
Indien in de omgeving van het projectgebied een gemengd rioolstelsel aanwezig is
heeft het de voorkeur het verharde oppervlak niet aan te koppelen op de riolering,
maar het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak te lozen op een watergang in de directe nabijheid van het projectgebied.
De beslisboom afkoppelen verhard oppervlak dient hiervoor doorlopen te worden.
Daarnaast spreekt het Hoogheemraadschap van Rijnland de wens uit voor duurzaam
bouwen.
Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen
De beoogde ontwikkeling houdt de sloop van hotel Belvedère (plus twee bijgebouwen) in, waarvoor een appartementengebouw in de plaats komt. Het bebouwd op-
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pervlak in de huidige situatie bedraagt circa 632 m2. Het nieuwe appartementengebouw krijgt een bebouwd oppervlak van circa 563 m2. De bebouwing op de planlocatie neemt dus af met circa 69 m2, er is derhalve geen compensatie nodig.
Onder het appartementengebouw zal een parkeergarage van één laag worden aangelegd. Doordat het grondwater ter plaatste zich erg diep bevindt (meer dan 5 meter onder maaiveld) heeft de aanleg van deze ondergrondse garage geen invloed op
het grondwater en levert deze naar verwachting geen belemmeringen op.
Schoon hemelwater moet op eigen terrein worden geïnfiltreerd. Om verontreinigen
te voorkomen mogen geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt te worden. Bij extreme regenval dient het hemelwater op eigen terrein te worden opgevangen middels een noodvoorziening. Afvoer naar gemeentelijke kolken/riolering is niet toegestaan. Daarnaast geldt dat de hemelwaterafvoer (HWA) en de droogweerafvoer
(DWA) gescheiden moeten worden aangelegd. De HWA van verhard oppervlakte en
dakvlakken zal in de bodem moeten infiltreren en alleen de DWA kan via de gemeentelijke aansluitverordening worden afgevoerd.
Het is goed mogelijk om het hemelwater afkomstig van de oprit en terrassen weg te
laten vloeien in de tuinen. Tevens kan gedacht worden aan het toepassen van waterpasserende verharding (Aquaflow) om eventuele wateroverlast te voorkomen.
Het vuilwater dient in ieder geval gescheiden van het hemelwater ingezameld en
aangeleverd te worden.
Conclusie
Het wateraspect levert geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.
Onderhavige rapportage zal door de gemeente Noordwijk naar het hoogheemraadschap gestuurd worden ter goedkeuring.

5.5 Natuurwaarden
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek (op basis van bronnenonderzoek en verkennend veldbezoek) is een beoordeling gemaakt van de effecten die
het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het
plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.
5.5.1 Natuurwetgeving
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwer-
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king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig
gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS),
die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal
niveau in het streekplan is uitgewerkt.
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen
die effecten hebben op de vastgestelde natuurwaarden van deze gebieden, zijn in
beginsel niet toegestaan. Indien er een kans bestaat dat effecten zullen optreden,
dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden.
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft echter alleen rekening gehouden te worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2' en 'tabel
3' van de Flora- en faunawet, en met vogels. Voor deze soorten moet een ontheffing
worden aangevraagd wanneer een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot schade aan de
soort of verstoring van leefgebied. Voor soorten van 'tabel 3' en vogels geldt hierbij
een strenger afwegingskader dan voor soorten van 'tabel 2'. Voor soorten van 'tabel
2' en vogels geldt dat een ontheffing niet nodig is wanneer gewerkt wordt conform
een door LNV goedgekeurde gedragscode.
5.5.2 Methode
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet. Deze werkwijze vloeit voort
uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009. De aanwezige bebouwing in
het plangebied is van de buiten- en binnenzijde onderzocht op gebouwbewonende
diersoorten zoals vleermuizen.
Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. Voor dit bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinciale natuurgegevens en algemene verspreidingsatlassen. Er zijn geen gegevens aangekocht bij
Natuurloket omdat door het veldbezoek en de vrij beschikbare gegevens reeds een
duidelijk beeld is verkregen van de aanwezige natuurwaarden. Aan de hand van het
uitgevoerde onderzoek wordt een effectinschatting gemaakt. Dit wordt meegenomen in de advisering voor de voorgenomen ontwikkeling.
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 22 december 2010 een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het doel van dit verkennende terreinbezoek was
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een beeld te krijgen van de gebiedskenmerken, het grondgebruik en de mogelijke
natuurwaarden binnen het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van
dieren zijn onderzocht. Aan de hand van de voorlopige ontwerptekening is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op
beschermde natuurwaarden.
5.5.3 Ecologische gebiedsbeschrijving
Het plangebied ligt in een villapark aan de rand van de gemeente Noordwijk aan
Zee. Het plangebied wordt begrenst door enkele straten en vrijstaande woningen en
is direct gelegen in het duingebied. Aan de noordzijde van het plangebied ligt de
Beethovenweg en aan de westzijde een vrijstaande villa met aangrenzende tuin.
Deze tuin is van het plangebied gescheiden door een opgaande talud. Ook de oosten zuidzijde van het plangebied worden begrenst door opgaande duinen met daarop tevens typische duinsoorten, zoals Duingras (of Helm) en Duinroos.
Het plangebied bestaat zelf voor het grootste gedeelte uit verhard terrein (de oude
parkeerplaats) en het hotel zelf. Er staan daarnaast twee kleinere gebouwen op het
terrein, waarvan de een gebruikt wordt voor de opslag van spullen en de ander gedeeltelijk als parkeergarage. Beide gebouwen zijn van binnen en van buiten geinspecteerd, het hotel is aan de buitenzijde bekeken. De randen van het plangebied
zijn onverhard. Aan de noordzijde gaat het om een opgaand talud met daarop
meerdere struiken Wilde kardinaalsmuts en Duinroos. Naast deze beplanting zijn
enkele andere bomen in het plangebied aanwezig, maar zij hebben slechts een
marginale ecologische functie door de geringe omvang. Aan de noordzijde van de
huidige oprit staan nog drie duinstruwelen met een wat wildere ondergroei die
mogelijk interessant is voor vogels om in te nestelen.
5.5.4 Gebiedsbescherming
Het plangebied zelf ligt buiten de invloedsfeer van door de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden. Echter, de duinen noordelijk en zuidelijk gelegen van
Noordwijk aan Zee, respectivelijk de “Coepelduynen” en “Kennemerland-Zuid” zijn
aangewezen als Natura 2000-gebieden. Het Natura 2000-gebied “Coepelduynen”
maakt daarnaast ook deel uit van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het
projectgebied valt dus net buiten de door de Provincie Zuid-Holland aangewezen
natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Mogelijk verstorende effecten van woningbouwplannen zijn: versnippering, verandering van de waterhuishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke activiteit etc. Voor een bouwplan van een appartementcomplex zijn effecten op
de nabij gelegen Natura 2000-gebieden en EHS gebieden redelijkerwijs uit te sluiten.
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Vanuit provinciaal beleid hoeft daarom geen rekening te houden met de wettelijke
gebiedsbescherming en planologische bescherming van natuurwaarden.
5.5.5 Beschermde soorten
Flora en vegetatie
De inventarisatie heeft plaatsgevonden buiten de geschikte periode om vaatplanten
waar te nemen. Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde of
bedreigde plantensoorten waargenomen. De vegetatie aan de noordzijde van het
plangebied wordt gedomineerd door zeer algemene soorten van duingebieden zoals Duingras (of Helm), Duindoorn en Duinroos. In de tuinen om het plangebied en
in de kleine achtertuin van het hotel zelf komen nog soorten als Klimop en sierheesters voor. Het voorkomen van beschermde of bedreigde plantensoorten in een dergelijke vegetatie is redelijkerwijs uit te sluiten. In de hagen rondom het terrein en in
de tuin zijn uitsluitend aangeplante soorten en algemene grassen aangetroffen. Op
basis van de resultaten uit het veldbezoek is het voorkomen van beschermde of bedreigde soorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. In de planvorming
hoeft daarom geen rekening gehouden te worden met beschermde plantensoorten.
Zoogdieren
In het plangebied zijn, behalve loopsporen van konijnen, tijdens het veldbezoek
geen sporen van beschermde diersoorten waargenomen. Er zijn tevens geen potentiële holen in de bomen op en nabij het terrein waargenomen. Behalve Konijn kunnen enkele algemeen beschermde diersoorten van beschermingsniveau 1, zoals Egel
en Veldmuis, op enige wijze in het gebied voorkomen. Voor deze soorten geldt een
algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Tevens is gelet op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen
(holle bomen en gebouwen). In het plangebied zijn in het geheel geen holle bomen
waargenomen. De gebouwen zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde geïnspecteerd. De twee kleinere gebouwen op het terrein hebben enkele openingen,
maar de binnenruimtes bieden geen schuil- of overwinteringplaats voor vleermuizen. Aan de buitenzijde van het hotel zijn geen geschikte invliegopeningen gevonden (zoals spleten, kieren of open stootvoegen). Ook zijn er geen dak- of gevelelementen aangetroffen waarachter vleermuizen schuilplaatsen kunnen vinden (bijvoorbeeld luiken, daklijsten, boeiboorden etc.) Het plangebied is verder gezien de
beperkte omvang verwaarloosbaar als onderdeel van een foerageergebied van
vleermuizen. Op basis van algemene verspreidingsgegevens en habitatvoorkeur is
het voorkomen van strenger beschermde grondgebonden soorten op deze locatie
redelijkerwijs uit te sluiten.
Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn er in het geheel geen vogels waargenomen. Ook zijn er
geen oude nestjes in de bomen, struiken of gebouwen aangetroffen. Uit de litera-
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tuur is het bekend dat soorten als meeuwen, Merel, Zwarte kraai, Roodborstje en
Ekster kunnen voorkomen. Deze en andere algemene soorten kunnen tot broeden
komen in de struweelbegroeiingen rondom het terrein. Vogelnesten zijn uitsluitend
beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de
broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Het is
daarom aan te bevelen om de beplanting weg te halen (en de gebouwen) in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het geval in de periode
van september tot en met maart. Indien dit niet mogelijk is, is het nodig om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te laten controleren op aanwezige
broedvogels. Wanneer dan geen vogels op of in de tuinen rondom het terrein nestelen, kan alsnog begonnen worden met de ingreep. Een ontheffing voor vogels is
dan niet nodig.
Overige diersoorten
Het voorkomen van vissen in het plangebied is met zekerheid uit te sluiten vanwege
het ontbreken van water. Als landbiotoop voor amfibieën en reptielen heeft het
plangebied slechts een marginale functie, desondanks is het mogelijk dat Zandhagedis voorkomt in de struwelen rondom het terrein. Ook kunnen enkele algemene
amfibieën zoals Gewone pad of Bruine kikker zich in de tuin ophouden, door de
aanwezigheid van enkele vijvers in de directe omgeving van het plangebied. Voor
dergelijke soorten geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij
ruimtelijke ontwikkelingen. De winter is echter een slechte periode om ongewervelde dieren waar te nemen. Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied echter weinig waarde vanwege het ontbreken van geschikte biotopen. Negatieve effecten op deze soortgroepen zijn derhalve redelijkerwijs uit te sluiten.
5.5.6 Conclusie en advies
Op basis van het verkennende veldonderzoek en de geraadpleegde bronnen kan
geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen op het gebied van natuurwetgeving en -beleid zijn. Op basis van het voorgaande kan het ruimtelijk plan, wat
betreft het onderdeel natuur, in de huidige vorm doorgang vinden.
Omdat de ruimtelijke ontwikkeling zal plaatsvinden in een gebied dat gekenmerkt
wordt door bijzondere duinvegetaties, zoals Blauwe bremraap (Rode Lijst-soort) en
Grote ratelaar, is het nadrukkelijk aan te bevelen om de aanwezige bermen gedurende de werkzaamheden zo veel als mogelijk te ontzien. Vooraf aan de werkzaamheden is het gewenst om een veldbezoek te brengen en daarbij te letten op aanwezige natuurwaarden in de bermen. Mocht tijdens deze veldinventarisatie bijzondere
soorten aangetroffen worden, dan is het vervolgens wenselijk om vooraf aan de
werkzaamheden een werkprotocol op te stellen. Hierdoor wordt afdoende rekening
gehouden met de bijzondere duinvegetaties.
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Het is daarnaast aan te bevelen om de beplanting (en de twee kleinere gebouwen)
weg te halen in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het
geval in de periode van september tot en met maart. Indien dit niet mogelijk is, is
het nodig om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te laten controleren
op aanwezige broedvogels. Wanneer dan geen vogels op en rondom het terrein
nestelen, kan alsnog begonnen worden met de ingreep. Een ontheffing voor vogels
is dan niet nodig.
Voor bomen met een doorsnede dikker dan 15 centimeter op 1,30 hoogte geldt dat,
indien er gekapt wordt, een kapvergunning moet worden aangevraagd. De berm
aan de Ligusterweg moet tijdens en na de werkzaamheden worden ontzien.

5.6 Geluid
Geluid beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving. De belangrijkste bronnen die geluidsoverlast veroorzaken zijn: wegverkeer, bedrijven en railverkeer. In diverse vormen van wetgeving is vastgelegd welke mate van geluid acceptabel wordt geacht, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld de aard van het geluid en de functie van het geluidsbelaste object.
Woningen zijn geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder.
Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan binnen de wettelijke
onderzoekszones van wegen, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch
onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige functies. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt deze
onderzoeksverplichting niet. De wegen in de directe omgeving van het projectgebied kennen allemaal een maximumsnelheid van 30 km per uur. Een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting van wegverkeer is dus niet noodzakelijk.
Conclusie
Er zijn geen belemmeringen op het gebied van geluid ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling.

5.7 Luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (verder genoemd:
"Wet luchtkwaliteit"). Uit de “Wet luchtkwaliteit” volgt dat een voorgenomen
planontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit inpasbaar is, indien in ieder
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geval aan één van de vier voorwaarden genoemd in artikel 5.16 Wet milieubeheer
(Wm) wordt voldaan. Plannen die “niet in betekenende mate” (NIBM) een bijdrage
leveren aan de luchtverontreiniging, hoeven op grond van artikel 5.16 Wm niet individueel getoetst te worden aan de genoemde grenswaarden. Het is in dat geval
voldoende om aan te tonen dat een voorgenomen ontwikkeling NIBM’ is. In het
“Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” (Besluit NIBM)
en de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip
NIBM.
Met ingang van 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Met de inwerkingtreding van het NSL is het begrip 'niet
in betekenende mate' gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. In
de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Het onderhavige project valt onder voornoemde lijst met categorieën van gevallen.
Voor woningen geldt dat tot een aantal van 1500 nieuw te bouwen woningen (bij 1
ontsluitingsweg) deze ontwikkeling NIBM bijdraagt (Art. 4 lid 1 Regeling NIBM en
bijbehorende bijlage 3B).
Aangezien de onderhavige ontwikkeling de bouw van 11 woningen betreft kan
worden geconcludeerd dat het project NIBM bijdraagt. Hiermee wordt voldaan aan
de voorwaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Een luchtkwaliteitonderzoek is derhalve
niet noodzakelijk.
Daarnaast geldt nog dat de 11 woningen in de plaats van een hotels komen. Het
aantal verkeersbewegingen op de planlocatie zal daardoor hoogstwaarschijnlijk
afnemen (zie paragraaf 5.2) in vergelijking met de bestaande situatie. Daarmee is de
kans groot dat de luchtkwaliteit op de planlocatie zelfs zal verbeteren.
Besluit gevoelige bestemmingen
Op 16 januari 2009 is het ‘Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’ in
werking getreden. Dit besluit is gebaseerd op artikel 5.16a Wm waarmee vestiging
van gevoelige bestemmingen in de nabijheid van provinciale en rijkswegen wordt
beperkt. Op grond van artikel 3 van dit besluit kan worden gesteld dat het project
niet hoeft worden aangemerkt als een ‘gevoelige bestemming’. Zodoende hoeft niet
te worden bekeken of het project is gelegen in de onderzoekszone van 50 meter van
een provinciale weg of een onderzoekszone van 300 meter van een rijksweg. Geconcludeerd kan worden dat op basis van het ‘Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’ geen belemmeringen zijn om het plan te realiseren.
Conclusie
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De ontwikkeling draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan eventuele luchtverontreiniging. Gezien de vervanging van een hotels voor 11 woningen zal hoogstwaarschijnlijk de luchtkwaliteit ter plaatse zelfs verbeteren. Aangezien er geen sprake is
van een overschrijdingssituatie kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan
de grenswaarden genoemd in de ‘Wet luchtkwaliteit’. De luchtkwaliteit in de directe
omgeving van het plan levert derhalve geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling.

5.8 Cultuurhistorie
De aanwezige cultuurhistorische waarden vormen een belangrijke drager van de
kwaliteit van de leefomgeving. Het behoudt van deze waarden draagt bij aan versterking van deze kwaliteit.
In de cultuur historische atlas van de Provincie Zuid-Holland5 wordt het projectgebied aangeduid als ‘villanederzetting’. Villadorpen zijn in de periode 1850-1950 bij
de bestaande nederzettingen gebouwd, maar hebben een eigen, ontworpen aanleg.
Deze categorie nederzettingen komt uitsluitend in de regio Duin- en Bollenstreek
voor en dan voornamelijk in het duingebied.
Vooral in Noordwijk is bij het ontwerp overduidelijk gebruik gemaakt van het reliëf
van het duinlandschap; het is een driedimensionaal plan met rond en tussen de duinen kronkelende wegen en villa's op de toppen.
Aan het projectgebied wordt een hoge cultuurhistorische waarde toegekend, en wel
om de volgende redenen:
 de bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt.
bruggetjes) is intact;
 de historische bebouwing zelf is wat minder gaaf;
 het percentage monumenten is lager dan in de categorie 'zeer hoge waarde';
 hier en daar is de bestaande bebouwing door nieuwbouw vervangen.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling houdt voldoende rekening met de cultuurhistorische
waarde van het plangebied. Zowel de uiterlijke verschijningsvorm alsmede de positionering van de bebouwing sluit goed aan bij de karakteristiek van de wijk.

5

http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=chs (geraadpleegd 20 december 2010)
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5.9 Archeologie
Beleid
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Nederlandse
uitwerking van het Verdrag van Malta (1992). De wet is een raamwet die regelt hoe
rijk, provincie en gemeente bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden
met het erfgoed in de bodem.
De wet beoogt het culturele erfgoed (en vooral het archeologische erfgoed) te beschermen. Onder archeologisch erfgoed wordt verstaan: alle fysieke overblijfselen,
zowel in als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het verleden.
De uitgangspunten van de nieuwe wet zijn:
 Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;
 Vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie (verplichting tot vooronderzoek bij bodemverstorende initiatieven). Als wettelijke ondergrens voor onderzoek geldt een oppervlakte van 100 m2, hier kan door het
bevoegd gezag van afgeweken worden (naar boven en naar onder);
 Bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen
(principe verstoorder betaalt). De kosten voor noodzakelijke archeologische
werkzaamheden komen ten laste van de initiatiefnemer tot de bodemverstorende activiteit.
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is aangegeven dat gemeentes
verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. Dit betekent dat de gemeente
bevoegd gezag is. Om te kunnen voldoen aan het gestelde in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dienen de gemeenten te beschikken over archeologiebeleid en een archeologische beleidskaart.
Onderzoek
Door ARC bv is een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het projectgebied.6 Hierna worden de conclusies en aanbevelingen uit het rapport weergegeven. Het onderzoek is separaat bijgevoegd.
Bevindingen

6

Verboom-Jansen, M. & A.J. Wullink (2010) Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend
veldonderzoek door middel van boringen aan de Beethovenweg te Noordwijk aan Zee, gemeente
Noordwijk (ZH), ARC-Rapporten 2010-271, versie 1.1 (concept), 15 december 2010, ISSN 1574-6887,
ARC bv, Groningen
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Door de ligging in een gebied met Jonge Duinen (formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl) heeft de projectlocatie een middelhoge trefkans op archeologische
resten en/of sporen vanaf het Neolithicum.
Tijdens het verkennende bodemonderzoek zijn de verwachte Jonge duinen aangetroffen. Het bodemprofiel op de onderzoekslocatie is grotendeels tot 90 à 170 cm
onder maaiveld vergraven. In het vergraven pakket is recent puin, baksteen en plastic aangetroffen. Slechts twee van de zes boringen tonen een intact bodemprofiel;
een duinvaaggrond. Begraven A-horizonten, die erop duiden dat de onderzoekslocatie in het verleden mogelijk aantrekkelijk is geweest voor bewoning, zijn in geen
van de boringen aangetroffen.
Conclusie en aanbevelingen
Geconcludeerd kan worden dat door vergraving van het bodemprofiel en het ontbreken van begraven bodemhorizonten de middelhoge archeologische trefkans kan
worden bijgesteld naar laag. Gezien de lage archeologische trefkans op intacte archeologische resten wordt geadviseerd de onderzoekslocatie vrij te geven. Wel blijft
de meldingsplicht conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 van kracht.
Dit betekent dat als er alsnog archeologische resten en/of sporen worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden op de planlocatie, dit direct dient te worden gemeld
aan het bevoegd gezag (gemeente Noordwijk).

5.10 Externe veiligheid
De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige
woon- en leefomgeving door het beheersen van risico's van industriële activiteiten
met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen
plaatsvinden. Bij ruimtelijke plannen dienen ten aanzien van externe veiligheid de
volgende aspecten te worden onderzocht:
 Zijn in de directe omgeving bedrijven aanwezig waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt?
 Vindt in de directe omgeving vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor,
water of leidingen plaats?
 Worden binnen het projectgebied activiteiten ondernomen die betrekking hebben op het aspect ‘externe veiligheid’?
Op basis van de risicokaart7 zijn er in de directe omgeving van het projectgebied
geen bedrijven of andere inrichtingen aanwezig die een risico in het kader van de
externe veiligheid opleveren. Voorts vindt er geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen plaats in de omgeving van het projectgebied. Tevens kan worden gesteld

7

http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html (geraadpleegd 20 december 2010)
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dat op de locatie zelf geen opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen,
dan wel structureel vervoer van gevaarlijke stoffen naar de locatie plaatsvindt.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.

5.11 Economische uitvoerbaarheid
De exploitatie van de beoogde ontwikkeling zal door en voor rekening van de initiatiefnemer plaatsvinden. Hiervoor zal een exploitatieovereenkomst met de gemeente
Noordwijk worden gesloten.
Zodra het plan door de Gemeente Noordwijk en partijen is goed gekeurd zullen de
appartementen vanaf tekening worden verkocht. Zodra 80% van de appartementen
is verkocht is de eigenaar voornemens opdracht te geven voor de bouw van het
project.
De appartementen in de wijk De Zuidduinen zijn zeer courant vanwege de vergrijzing van de buurt en schaarste van luxe appartementen. Tijdens het voortraject van
de afgelopen jaren is de eigenaar veelvuldig geïnformeerd voor een appartement
door potentiële kopers. De meterprijs van de locatie in de wijk is in vergelijking met
de rest van Nederland zeer hoog. Vergelijkbare objecten zijn de afgelopen jaren
verkocht voor circa € 7.500,- per m2.
Conclusie
Op basis van bovenstaande is de economische uitvoerbaarheid van het project voldoende gewaarborgd.
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Bijlage 1
Uitgangspunten verkeer en parkeren

Uitgangspunten
•
•
•
•
•

•

•

Noordwijk is een matig-stedelijke woonplaats, o.b.v. aantal inwoners 25.424 per
1 januari 2010 (bron: CBS).
Het plangebied ligt in ‘rest bebouwde kom’.
Huidige (te saneren) functies op planlocatie: 3* hotel met 34 kamers en vergaderfaciliteiten (vergaderzaal 48 m² bvo, 2e vergaderzaal (eetzaal) 70 m² bvo).
Toekomstige functies op planlocatie: 11 appartementen in prijsklasse ‘middelduur’.
Verkeersgeneratie volgens CROW publicatie 256 Verkeersgeneratie woon- en
werkgebieden (oktober 2007) en publicatie 272 Verkeersgeneratie voorzieningen (december 2008) en bijbehorende online-rekentool van CROW
(www.crow.nl/verkeersgeneratie), met de volgende parameters voor hotel (kamers):
Hoofdgroep: horeca en (verblijfs)recreatie
Type voorziening: 3* hotels
Parameters voor appartementencomplex:
Autobezit per woning: 1,3 (www.cbsinuwbuurt.nl)
Ligging t.o.v. OV-knooppunten en/of snelwegaansluitingen: niet bekend
Woningtype: woning, koop etage, met garage
Verkeersgeneratie vergaderfaciliteiten: voor het berekenen van de verkeersgeneratie van vergaderfaciliteiten zijn geen kengetallen beschikbaar. Daarom is
een inschatting gemaakt op basis van informatie over de omvang en vuistregels
over de capaciteit van vergaderruimte (ervaring/inschatting BRO).
Parkeerbehoefte volgens CROW publicatie 182 Parkeerkencijfers – basis voor
parkeernormering (3e druk, september 2008), het gemiddelde van het minimale
en maximale parkeerkencijfer voor ‘woning duur’, namelijk minimaal 1,9 en
maximaal 2,1 pp per woning.

Verkeersgeneratie vergaderfaciliteiten
Oppervlakte vergaderzaal 1 en 2 (m² bvo)
Benodigde ruimte boardroom-opstelling (m² p.p.)
Capaciteit bezoekers
Percentage bezoekers per auto
Bezettingsgraad per auto
Aantal motorvoertuigbewegingen per auto

48+70 = 118 Informatie opdrachtgever
2,5 Ervaring/inschatting BRO
(118/2,5) = 48
100% Inschatting BRO
1,5 Inschatting BRO
2

Verkeersgeneratie werkdagetmaal

((48**1,0)/1,5)*2 = 64

Verkeersgeneratie weekdagetmaal

(64*5)/7 = 46

Bijlage 2
Bodemonderzoek

Bijlage 3
Asbestinventarisatie

Bijlage 4
Archeologisch onderzoek
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Projectgegevens
Projectnaam
Projectcode
CIS-code

Noordwijk aan Zee, Beethovenweg
2010/544
43.944

Projectleider
Contact

A.J.Wullink
0345-620101, a.j.wullink@arcbv.nl

Opdrachtgever
Contact

BRO Amsterdam, dhr. W. Zweerink
020-5061999, wouter.zweerink@bro.nl

Bevoegd gezag
Contact

Gemeente Noordwijk, mw. G. Brethouwer
071-3660000, G.Brethouwer@noordwijk.nl

Toetsing
Contact

Gemeente Noordwijk, dhr. H. Siemons
071-3660000, h.siemons@katwijk.nl

Locatiegegevens
Toponiem
Plaats
Gemeente
Provincie

Beethovenweg 5
Noordwijk aan Zee
Noordwijk
Zuid-Holland

Kaartblad
RD-coördinaten

30E
N: 89.198 / 472.280
O: 89.259 / 472.251
Z: 89.236 / 472.205
W: 89.185 / 472.237

Oppervlakte

3.500 m2

Beschrijving onderzoekslocatie
Geologie

Formatie van Naaldwijk; Laagpakket van Schoorl.

Geomorfologie

Bebouwd; hoge kustduinen en bijbehorende vlakten/laagten.

Bodem

Bebouwd; in de buurt van kalkhoudende duinvaaggronden.

Historische situatie

In 1832 en 1900 was de onderzoekslocatie onbebouwd duinland.
Tussen 1916 en 1950 is het hotel op de onderzoekslocatie
gerealiseerd.

Archeologische
verwachting

Middelhoge trefkans op archeologische resten en/of sporen vanaf
het Neolithicum.

1

•

Noordwijk aan Zee

474

473

472

88

89

90

91

471

Afbeelding 1. Topografische kaart van de onderzoekslocatie en omgeving (omcirkeld),
voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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Inleiding

1.1

Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van BRO Amsterdam heeft Archaeological Research & Consultancy
(ARC bv) een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van boringen verricht aan de Beethovenweg 5 te Noordwijk aan Zee,
gemeente Noordwijk. Aanleiding tot dit onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg1 dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische waarden. Het veldwerk is uitgevoerd op 9 december 2010 door
M. Verboom-Jansen MSc en ir. W.J.F. Thijs. Voorafgaand hieraan is een bureauonderzoek uitgevoerd door M. Verboom-Jansen MSc. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor
de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).2

1.2

Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie ligt aan de Beethovenweg 5, in de bebouwde kom van Noordwijk aan Zee (zie afb. 1). De onderzoekslocatie beslaat ongeveer 3.500 m2 . Op de
onderzoekslocatie is een hotel (544 m2 ) met enkele bijgebouwen en een parkeerplaats aanwezig (zie afb. 2). De parkeerplaats bestaat uit tegels. Het hotel is niet
onderkelderd. Verwacht wordt dat de huidige fundering 1 m –mv ligt. De maaiveldhoogte op de onderzoekslocatie varieert sterk over korte afstanden; van ongeveer 15,5 m +NAP tot ongeveer 18 m +NAP ter plaatse van het hotel (zie afb. 4).

1.3

Overzicht van de geplande werkzaamheden

Het bestaande hotel en de bijgebouwen op de onderzoekslocatie zullen worden
gesloopt. Op ongeveer dezelfde plek wordt een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage gerealiseerd (zie afb. 3). Het appartementencomplex beslaat
ongeveer 563 m2 . Voor de parkeergarage wordt de bodem tot ongeveer 3 m –mv
ontgraven.

1.4

Doel van het onderzoek

1.4.1

Bureau-onderzoek

Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkregen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig
1
2

In werking getreden op 1 november 2010.
De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang hiervan is en
of de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor
het bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.
1.4.2

Inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te completeren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend
onderzoek. Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden. Het
karterend onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig
zijn. Het waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.5

Werkwijze onderzoek

1.5.1

Bureau-onderzoek

Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraadpleegd en geı̈ntegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld geschetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoekslocatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële bewoonbaarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt
gebruikgemaakt van Archis2, de online archeologische database van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische waarnemingen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn, ook gebruikgemaakt
van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten. Voor onderhavig onderzoek is gebruikgemaakt van de cultuurhistorische waardenkaart van de
provincie Zuid-Holland.3 De historische ontwikkeling wordt beschreven aan de
hand van historisch-topografisch kaartmateriaal en historische bronnen. Hierbij
wordt ook ingegaan op eventuele (sub)recente verstoringen die de archeologische
verwachting beı̈nvloeden.
1.5.2

Inventariserend veldonderzoek

Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. In verband met de locatie van de toekomstige bebouwing zijn de boringen om het huidige hotel heen
geplaatst, waarbij rekening is gehouden met de verschillen in maaiveldhoogte. De
3

http://chs.zuid-holland.nl/.
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positie van de boringen is ingemeten met behulp van GPS en meetlinten. De maaiveldhoogte is bepaald aan de hand van het Actueel Hoogte Bestand Nederland.4 In
totaal zijn er zes boringen geplaatst tot een diepte van ten minste 140 cm –mv en
maximaal 400 cm –mv. Voor het boren is gebruikgemaakt van een edelmanboor
met een diameter van 7 cm. De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB). Het opgeboorde materiaal
is in het veld doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals
aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand
leem en bot.

4

www.ahn.nl.

5

Rapport 2010-271

2
2.1

ARC bv

Resultaten bureau-onderzoek
Bekende aardwetenschappelijke waarden

De onderzoekslocatie ligt in het duingebied. De ontstaansgeschiedenis van dit gebied hangt sterk samen met de holocene zeespiegelstijging. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 – 10.000 jaar geleden), lag de Noordzee grotendeels
droog. Aan het einde van het Weichselien begon het ijs te smelten en liep de
Noordzee vol. De zeespiegel steeg in het begin zeer snel; ongeveer 1 m per eeuw.
Tussen 10.000 en 8.000 jaar BP werden ten westen van de huidige kustlijn strandwallen gevormd. Deze strandwallen zijn later door de snel stijgende zeespiegel
weer geërodeerd.
Tussen 5500 en 4500 BP was de snelheid van de zeespiegelstijging dusdanig afgenomen dat de kustlijn zich stabiliseerde (Beets & Van der Spek 2000). Vanaf deze
tijd konden de strandwallen zich in westelijke richting uitbouwen, waarbij de jongere strandwallen ten westen van de oudere strandwallen werden gevormd. Door
de doorgaande zeespiegelstijging nam de hoogte van de strandwallen in westelijke
richting toe. De uitbouw van de kust door de vorming van nieuwe strandwallen
ging door tot in de periode 4000 – 3000 BP (Berendsen 2005a). De afzettingen van
deze strandwallen behoren binnen de Formatie van Naaldwijk tot het Laagpakket
van Zandfoort (De Mulder et al. 2003). Door de vorming van nieuwe strandwallen
werd een gesloten rij van strandwallen gevormd, waardoor de zee minder invloed
had op het achterliggende land. Alleen bij de riviermondingen van de Maas (bij
Hoek van Holland), de Oude Rijn (bij Katwijk), de Utrechtse Vecht (het Oer-IJ
bij Egmond) en het zeegat van Bergen werden de strandwallen onderbroken. Door
de gesloten rij van strandwallen trad in het achterliggende land verzoeting op en
werd op grote schaal veen (Hollandveen) gevormd. Ook in de strandvlakten tussen
de strandwallen werd veen gevormd (Berendsen 2005b). De strandwallen vormden dus de hogere en drogere delen in een verder nat gebied. Het zijn daardoor
aantrekkelijke locaties voor bewoning geweest.
Op de strandwallen ontstonden door de wind vanaf zee lage duinen (Oude Duinen). De Oude duinen behoren eveneens tot het Laagpakket van Zandvoort binnen
de Formatie van Naaldwijk (De Mulder et al. 2003). Veel van deze Oude Duinen
zijn vanaf de Late Middeleeuwen afgegraven. Vanaf de 10e eeuw versteilde het
kustprofiel zich en vond er erosie aan de kust plaats. Hierdoor kwam een grote
hoeveelheid zand beschikbaar waardoor bovenop de Oude Duinen de Jonge Duinen konden worden gevormd. Deze Jonge Duinen zijn met een hoogte van 30 tot
50 m +NAP veel hoger dan de Oude Duinen. De vorming van de Jonge Duinen was
rond 1600 voltooid (Berendsen 2005b). De Jonge duinen behoren tot het Laagpakket van Schoorl binnen de Formatie van Naaldwijk (De Mulder et al. 2003).
Op de geomorfologische kaart is de onderzoekslocatie niet afgedekt (zie afb. 5).
Gezien de afzettingen in de omgeving en de hoogteligging kan echter worden
aangenomen dat op de onderzoekslocatie hoge kustduinen met bijbehorende vlakten/laagten (13C1) aanwezig zijn (zie ook afb. 4). Dit zijn de Jonge Duinen. Ten
oosten van Noordwijk aan Zee is een ingesloten strandvlakte met of zonder ver6
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vlakte duinen (2M40) aanwezig en daarnaast zijn afgegraven/geëgaliseerde duinen/strandwallen (2M49) aanwezig.
Ook op de bodemkaart is de onderzoekslocatie niet afgedekt (zie afb. 6). Gezien
de bodemtypes in de omgeving op Jonge Duinen, worden op de onderzoekslocatie kalkhoudende duinvaaggronden gevormd in fijn zand verwacht (Zd20A-VII*).
Duinvaaggronden zijn gronden met weinig tot geen bodemvorming (De Bakker
& Schelling 1989). Bij oudere duinen kan wel een dunne strooisellaag of dunne humushoudende bovengrond aanwezig zijn (A-horizont) (Vos 1992). Door het
stuiven van het zand kunnen in de ondergrond op verschillende dieptes begraven
A-horizonten aanwezig zijn. Dit zijn oude maaiveldhoogtes die later overstoven
zijn.

2.2

Bekende archeologische waarden

De onderzoekslocatie heeft op zowel de IKAW (afb. 7) als op de Cultuurhistorische
Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland (CHS) een middelhoge archeologische verwachtingswaarde (afb. 9). Deze middelhoge trefkans heeft te maken met
de ligging van de onderzoekslocatie op duinen (zie afb. 8). Doordat onder de Jonge
Duinen nog Oude Duinen en strandwallen verwacht worden, geeft de CHS aan dat
er sporen van bewoning vanaf het Neolithicum aanwezig kunnen zijn.
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in Archis2 geen archeologische monumenten bekend. Wel zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie enkele waarnemingen bekend. Geen van deze waarnemingen is echter op de Jonge Duinen
gedaan:
• Ongeveer 785 m ten oosten van de onderzoekslocatie, in een ingesloten
strandvlakte (met of zonder vervlakte duinen), zijn drie zilveren munten uit
de Late Middeleeuwen en 3500 koperen munten uit de Nieuwe Tijd aangetroffen (waarnemingsnr. 22.692).
• Ongeveer 810 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie, in een ingesloten
strandvlakte (met of zonder vervlakte duinen), zijn munten uit de Romeinse
Tijd aangetroffen (waarnemingsnr. 24.006). Er staat echter wel bij vermeld
dat de coördinaten van deze waarneming vermoedelijk niet juist zijn opgenomen.
• Ongeveer 810 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie, in een ingesloten strandvlakte (met of zonder vervlakte duinen), is een gouden munt uit
de Vroege Middeleeuwen aangetroffen. Ook hier moet echter worden opgemerkt dat het niet zeker is dat de locatie van de vindplaats goed gesitueerd
is.
• Ongeveer 820 m ten zuidwesten van de onderzoekslocatie, op het strand, is
een deel van een schip/boot uit de Nieuwe Tijd aangetroffen (waarnemingsnr. 27.316).
Ongeveer 450 m ten noorden van de onderzoekslocatie, in Jonge Duinen, is op
basis van een bureau-onderzoek geconcludeerd dat de top van het bodemprofiel
waarschijnlijk niet meer intact is (onderzoeksnr. 29.223). Ongeveer 560 m ten
7
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noordoosten van de onderzoekslocatie, in Jonge Duinen, zijn bij een booronderzoek geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van overstoven bodemniveaus aangetroffen (onderzoeksnr. 18.145). Ook is de top van het bodemprofiel niet intact
gebleven. Ongeveer 610 m ten noordoosten van de onderzoekslocatie, in Jonge
Duinen, zijn bij een booronderzoek geen begraven bodemhorizonten aangetroffen
(onderzoeksnr. 26.474).

2.3

Historische situatie en bouwhistorische waarden

De onderzoekslocatie ligt in het zuiden van Noordwijk aan Zee. Noordwijk aan
Zee bestond in ieder geval al in 1572, aangezien het toen werd aangevallen door
Spanjaarden (Van der Aa 1839–1851). In de 17e eeuw was de onderzoekslocatie duinland (afb. 10). In 1832 (afb. 11) was dit nog steeds het geval. Volgens de
cultuurhistoirsche waardenkaart van de provincie Zuid-Holland ligt de onderzoekslocatie in een villa-nederzetting die uit 1850 – 1950 dateert.5 In 1900 is de onderzoekslocatie nog steeds onbebouwd (afb. 12). Het hotel op de onderzoekslocatie
is tussen 1916 en 1950 gerealiseerd. Er zijn geen bouwhistorische waarden op de
onderzoekslocatie aanwezig. Ongeveer 295 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is een rijksmonument van zeer hoge cultuurhistorische waarde aanwezig
(rijksmonumentnr. 511.993). Het betreft villa ‘De Koekoek’ uit 1917.6 Ongeveer
90 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is een verstoorde Atlantikwall uit de
Tweede Wereldoorlog van 324,52 m lengte aanwezig.7

2.4

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op basis van de bij het bureau-onderzoek verkregen informatie kan een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied worden opgesteld. De onderzoekslocatie ligt in de Jonge Duinen. Hierdoor is er een middelhoge trefkans op archeologische resten en/of sporen vanaf het Neolithicum. In de omgeving van de
onderzoekslocatie zijn mogelijk archeologische resten vanaf de Romeinse Tijd bekend, maar in ieder geval vanaf de Late Middeleeuwen. In de omgeving van de
onderzoekslocatie zijn in de Jonge Duinen echter geen diepere bodemhorizonten
in de bodem aangetroffen. De archeologische resten worden direct onder de Ahorizont van de verwachtte duinvaaggronden en ter plaatse van mogelijke begraven
bodemhorizonten verwacht. Gezien de lage grondwaterstand zullen voornamelijk
anorganische resten zoals (vuur)steen, aardewerk en metaal bewaard zijn gebleven;
organische resten zoals hout en bot zullen waarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven. Of er nog archeologische resten aanwezig zijn, hangt af van de intactheid van
het bodemprofiel op de onderzoekslocatie. Ter plaatse van de huidige bebouwing
is het bodemprofiel waarschijnlijk al deels verstoord.

5

Bron: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart chs.html.
Bron: http://www.kich.nl/.
7
Bron: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart chs.html.
6

8
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Resultaten inventariserend veldonderzoek
Verkennend booronderzoek

Op de onderzoekslocatie zijn tijdens het verkennende booronderzoek zes boringen
geplaatst tot een minimale diepte van 140 cm –mv en een maximale diepte van 400
cm –mv. De locatie van de boorpunten wordt weergegeven in afbeelding 13. De
resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in bijlage 1. Boring 2 is op 140 cm
–mv gestaakt op puin en ook boring 5 is op 250 cm –mv gestaakt op iets hards
(mogelijk een leiding).
Op de onderzoekslocatie is geelgrijs, zwak siltig en kalkrijk zand aangetroffen.
Hierin zijn ook kleine fragmenten van schelpen aangetroffen. Dit zand is geı̈nterpreteerd als duinzand behorende tot het Laagpakket van Schoorl binnen de Formatie van Naaldwijk. De bodem op de onderzoekslocatie is grotendeels tot 90 à 170
cm –mv vergraven (boringen 2, 3, 5 en 6). Het vergraven pakket wordt gekenmerkt
door een donkerdere kleur, het voorkomen van vlekken van een andere kleur en
recent puin, grind, baksteen en plastic. Daar waar door het vergraven pakket heen
geboord kon worden, is onder het vergraven pakket schoon duinzand aangetroffen. Hierin zijn geen begraven horizonten aangetroffen. Alleen boringen 1 en 4
tonen een niet vergraven bodemprofiel. Hier is tot respectievelijk 320 en 400 cm
–mv geelgrijs zand met kleine schelpfragmenten aangetroffen. In boring 4 is een
iets donkerdere bovenlaag van 15 cm aanwezig: de bouwvoor. Door het ontbreken
van onderscheidende bodemhorizonten kan de bodem ter plaatse van boringen 1
en 4 worden geclassificeerd als duinvaaggrond. Ook in deze twee boringen zijn
geen begraven bodemhorizonten aangetroffen. Door het ontbreken van begraven
bodemhorizonten is het niet mogelijk het voormalige reliëf van de onderzoekslocatie te reconstrueren.

9
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Samenvatting en conclusie

De onderzoekslocatie ligt in een gebied met Jonge Duinen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl). Hierdoor heeft de onderzoekslocatie een middelhoge trefkans op archeologische resten en/of sporen vanaf het Neolithicum. Op
de onderzoekslocatie worden duinvaaggronden verwacht. In de omgeving van de
onderzoekslocatie zijn mogelijk archeologische resten vanaf de Romeinse Tijd bekend, maar in ieder geval vanaf de Late Middeleeuwen. Deze waarnemingen zijn
echter niet op Jonge Duinen gedaan. In de omgeving van de onderzoekslocatie
zijn in de Jonge Duinen geen begraven bodemhorizonten in de bodem aangetroffen. Tussen de 17e eeuw en 1900 was de onderzoekslocatie onbebouwd duinland.
Tussen 1916 en 1950 is het hotel op de onderzoekslocatie gerealiseerd. Ter plaatse
van de huidige bebouwing is het bodemprofiel waarschijnlijk al deels verstoord.
Tijdens het verkennende booronderzoek zijn de verwachte Jonge Duinen aangetroffen. Het bodemprofiel op de onderzoekslocatie is grotendeels tot 90 à 170 cm
–mv vergraven. In het vergraven pakket is recent puin, baksteen en plastic aangetroffen. Slechts twee van de zes boringen tonen een intact bodemprofiel; een
duinvaaggrond. In geen van de boringen zijn begraven A-horizonten aangetroffen,
die erop duiden dat de onderzoekslocatie in het verleden mogelijk aantrekkelijk
voor bewoning is geweest.
Geconcludeerd kan worden dat door vergraving van het bodemprofiel en het ontbreken van begraven bodemhorizonten de middelhoge archeologische trefkans kan
worden bijgesteld naar laag.

10
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Aanbeveling

Gezien de lage archeologische trefkans op intacte archeologische resten wordt geadviseerd de onderzoekslocatie vrij te geven. De meldingsplicht conform art. 53
van de Monumentenwet uit 1988 blijft echter wel van kracht. Mochten bij graafwerkzaamheden op de onderzoekslocatie alsnog archeologische resten en/of sporen worden aangetroffen, dient dit direct te worden gemeld aan het bevoegd gezag,
gemeente Noordwijk. Het is aan het bevoegd gezag om op basis van dit advies een
selectiebesluit te nemen.

11
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Omgeving van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) op de kaart van Blaeu uit de 17e eeuw. Bron: www.edugis.nl.

Afbeelding 11. Indicatieve ligging van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) op een
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Locatie van de boorpunten op de onderzoekslocatie (blauw omlijnd).
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Bijlage 1
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Boorstaten

Locatiebepaling
Referentievlak
Maaiveldhoogtebepaling
Nauwkeurigheid maaiveldhoogte

gemeten, GPS
Normaal Amsterdams Peil
geschat, actueel hoogtebestand
10 cm

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.
grondsoort (onderdeel lithologie)
Z
zand

s1

zwak siltig

bijmengsel (onderdeel lithologie)

boring 1

RD-X: 89.196. RD-Y: 472.237. Maaiveld: 16,30. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie
320 Zs1
boring 2

kleur
geelgrijs

grens
beëindigd Kalkgehalte: kalkrijk.

RD-X: 89.208. RD-Y: 472.223. Maaiveld: 16,30. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie
30 Zs1
65 Zs1

kleur
geelgrijs
donker geelgrijs

grens
geleidelijk Kalkgehalte: kalkrijk.
scherp
Kalkgehalte: kalkrijk. Archeologische indicatoren: puin. Bodemkundige interpretaties:

donker bruin

scherp

95 Zs1
110 Zs1

geelgrijs
geelgrijs

scherp
scherp

140 Zs1

geelgrijs

gestaakt

85 Zs1

boring 3

RD-X: 89.232. RD-Y: 472.221. Maaiveld: 15,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie
25 Zs1
100 Zs1
110 Zs1
150 Zs1
320 Zs1
boring 4

diepte
140
170
250

kleur
grijszwart
grijs

grens
scherp
scherp

geelgrijs
bruingrijs
geelgrijs

scherp
scherp
beëindigd

Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
Vlekken: sterk gevlekt, bruin. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.
Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: plastic rommelig.
Opmerkingen: ca. 1.4m lager dan boring 2.
Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: plastic.
Kalkgehalte: kalkrijk. Schelpmateriaal: weinig.

RD-X: 89.252. RD-Y: 472.229. Maaiveld: 15,80. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie
15 Zs1
400 Zs1
boring 5

vergraven. Opmerkingen: recent puin, grind.
Kalkgehalte: kalkrijk. Vlekken: matig gevlekt, geel. Bodemkundige interpretaties:
vergraven.
Kalkgehalte: kalkrijk.
Kalkgehalte: kalkrijk. Vlekken: matig gevlekt, bruin. Archeologische indicatoren: puin.
Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: Recent puin.
Kalkgehalte: kalkrijk. Archeologische indicatoren: baksteen, weinig. Opmerkingen:
gestaakt op puin.

kleur
donker geelgrijs
geelgrijs

grens
geleidelijk Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
beëindigd Kalkgehalte: kalkrijk. Schelpmateriaal: weinig.

RD-X: 89.221. RD-Y: 472.263. Maaiveld: 17,30. Boormethode: edelmanboring.

lithologie
Zs1
Zs1
Zs1

kleur
geelgrijs
donker geelgrijs
geelgrijs

grens
scherp
scherp
gestaakt
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Vlekken: matig gevlekt, donker grijs. Bodemkundige interpretaties: vergraven.
Opmerkingen: rommelig.
Opmerkingen: gestaakt op iets hards, leiding?.

Rapport 2010-271

boring 6
diepte
50
90
300
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RD-X: 89.210. RD-Y: 472.236. Maaiveld: 17,70. Boormethode: edelmanboring.

lithologie
Zs1
Zs1
Zs1

kleur
geelgrijs
donker geelgrijs
geelgrijs

grens
scherp
Opmerkingen: 1.5m hoger dan b1 en 2..
scherp
Archeologische indicatoren: puin.
beëindigd Kalkgehalte: kalkrijk.
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Laat-Pleistoceen

Pleistoceen

Elsterien

Holsteinien

Saalien-complex

Eemien

Vroeg-Weichselien
(Vroeg-Glaciaal)

Midden-Weichselien
(Pleniglaciaal)

Laat-Weichselien
(Laat-Glaciaal)

Holoceen

Weichselien
(Glaciaal)

475.000

410.000

370.000

130.000

115.000

73.000

13.000

10.000

0

Jaren
geleden

Vroeg-Pleniglaciaal

Midden-Pleniglaciaal

Laat-Pleniglaciaal

Bølling-interstadiaal

Vroege Dryas

Allerød-interstadiaal

Late Dryas

Preboreaal

Boreaal

Atlanticum

Subboreaal

Subatlanticum

Chronostratigrafische
eenheden

48.000

26.000

13.000

12.000

11.800

11.000

10.000

9000

8000

5000

3000

0

C-jaren
geleden
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Laat-Paleolithicum

Mesolithicum

Neolithicum

Bronstijd

IJzertijd

Romeinse Tijd

Vroege Middeleeuwen

Late Middeleeuwen

Nieuwe Tijd

Archeologische
periode

Bijlage 2. Een overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes. Door: A.J. Wullink. Gebaseerd op: Brandt et al. 1992; De Mulder
et al. 2003; Berendsen 2004.

Midden-Pleistoceen

Chronostratigrafische
eenheden

Holoceen
Glaciaal

LaatHoloceen
MiddenHoloceen
VroegHoloceen
Laat-Glaciaal
Pleniglaciaal

Ca. 40.000
jaar geleden

9000 v. Chr.

5325 v. Chr.

4900 v. Chr.

1900 v. Chr.

800 v. Chr.

12 v. Chr.

450 n. Chr.

1050 n. Chr.

1500 n. Chr.

Tijd
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