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1 Inleiding 

In opdracht van Parnassia Bavo Groep is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de 
maanden april en mei 2010 een aanvullend historisch onderzoek betreffende het 
Bavo-terrein te Noordwijkerhout uitgevoerd. 
 
Aanleiding 
De onderzoekslocatie, de voormalige psychiatrische instelling "Sint Bavo", wordt 
heringericht tot een zorg- en woongebied. Het herinrichtingsproject is een samenwerking 
tussen drie zorginstellingen en de gemeente Noordwijkerhout. 
 
Doel 
Het (aanvullend) historisch onderzoek heeft als doel het vaststellen van mogelijk 
potentieel bodembedreigende deellocaties op de onderzoekslocatie en de geschiktheid 
voor het toekomstig gebruik (zorg- en woongebied). Tevens heeft het als doel een 
geactualiseerd beeld te geven van de huidige bodemsituatie. Op de onderzoekslocatie 
zijn namelijk al een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het historisch bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725 (Bodem - 
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek, Nederland Normalisatie Instituut, januari 2009). 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
bevindingen van het historisch onderzoek beschreven. 
 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Er wordt opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder 
fouten en/of volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en 
volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
 
Het bovenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten 
aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud 
uitgevoerde onderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen 
met uw aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
Verklaring inzake onafhankelijkheid (eis uit BRL 2000): de onderzochte locatie is niet in eigendom 
van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde zusterbedrijven. 
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2 Algemene informatie 

2.1 Algemeen 

Ten behoeve van het opstellen van een hypothese voor een bodemonderzoek conform 
NEN 5740 dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd. Het vooronderzoek dient 
conform de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek, NNI, januari 2009) te worden uitgevoerd. Wordt het bodemonderzoek 
conform de NEN 5740 uitgevoerd moet een hypothese worden opgesteld betreffende de 
aan- / afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 
bodemverontreinigingen. 
 
Op basis van de verzamelde informatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. 
Een standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan 
grenzende percelen. Er is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
- voormalig gebruik 
- huidig gebruik 
- toekomstig gebruik 
- bodemopbouw en geohydrologie 
Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde 
informatie is weergegeven in de volgende paragrafen. 
 

2.2 Geraadpleegde informatiebronnen 

De volgende archieven zijn bezocht: 
- archief van de opdrachtgever; 
- het Hinderwet- en milieuvergunningenarchief van de gemeente Noordwijkerhout; 
- het ondergrondse tankarchief van de gemeente Noordwijkerhout; 
- het bodemarchief van de gemeente Noordwijkerhout; 
- het bodemarchief van de Provincie Zuid-Holland; 
- en de Milieudienst IJmond (meldingen toepassen grond/bouwstoffen). 
 
Het bouwarchief van de gemeente Noordwijkerhout is niet bezocht. Hiervoor bestaat 
momenteel nog geen aanleiding voor. Naast het bezoek aan de verschillende archieven is 
er tevens een locatiebezoek uitgevoerd op donderdag 22 april 2010. Tijdens het 
locatiebezoek is gesproken met de heer T. Vermin, de voormalige (technische) beheerder 
van de gebouwen en het terrein. De heer Vermin was werkzaam vanaf 1958 tot 2005 op 
de onderzoekslocatie. Daarvoor was de vader van de heer Vermin beheerder van de 
gebouwen en het terrein. 
 
Tevens zijn oude topografische kaarten bekeken uit historische atlassen van 1859 en 
1905, een luchtfoto van 1989 uit de Foto-atlas Zuid-Holland (Topografische Dienst, 1990) 
en is informatie opgevraagd via internet (Bodemloket, monumenten Gemeente 
Noordwijkerhout, WatWasWaar). 
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3 Huidig gebruik 

3.1 Onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft een voormalige psychiatrische inrichting "Sint Bavo". De 
psychiatrische inrichting was aanwezig vanaf 1914. De onderzoekslocatie wordt in het 
noorden en het westen begrensd door sloten en paden die aansluiten bij het agrarisch 
gebied en de openbare weg 't Hoogtlaan. In het oosten wordt de onderzoekslocatie 
begrensd door de openbare weg Langevelderweg en in het zuiden door een brede sloot 
(boezemsloot / Bavosloot), die deels langs de openbare weg Zeestraat loopt. In bijlage 2 
zijn foto's van de huidige situatie opgenomen. 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 380.000 m2 (38 hectare) en omvat 
momenteel meerdere gebouwen (inclusief een Rijksmonument Langevelderweg 27), 
woningen, kinderboerderij, begraafplaats en groen (bos, park, grasvelden, enzovoorts) en 
sloten. Over het terrein lopen meerdere verharde en onverharde wegen en/of paden. De 
verharde wegen bestaan uit asfalt, klinkers of betontegels. De onverharde paden bestaan 
uit zand, sintels en slakken, koolas en/of puin. De huidige situatie is weergegeven op 
tekening 218639-S-1. 
 
De onderzoekslocatie omvat meerdere hoogteverschillen. Het maaiveldniveau van het 
Bavo-terrein (middengedeelte) ligt gemiddeld op 2,8 m +NAP. Het maaiveldniveau van het 
Hafakker-terrein (zuidwesten) en de kinderboerderij (noorden) bevindt zich op circa 
0,15 m +NAP. In de boezemsloot (Bavosloot) wordt een waterpeil gehanteerd van circa 
0,6 m -NAP. 
 
In bijlage 1 is een kadastrale kaart uit 2009 van de onderzoekslocatie opgenomen. 
Kadastraal betreft het gemeente Noordwijkerhout en sectie E. De onderzoekslocatie 
omvat meerdere kadastrale percelen. Zie bijlage 1 voor de nummers. 
 

3.2 Omgeving 

Aangrenzende aan de onderzoekslocatie bevinden zich ten noorden en westen agrarische 
bedrijven (voornamelijk bloembollenteelt) en ten zuiden en oosten bevindt zich de 
bebouwde kom van Noordwijkerhout (betreft voornamelijk wonen met tuin). Op de 
scheiding tussen de eigendommen bevindt zich veelal een (openbare) weg of een sloot. 
 
Zie bijlage 2 met foto's van de aangrenzende omgeving. 
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4 Voormalig gebruik 

4.1 Onderzoekslocatie 

Historie 
Voor 1913 betrof het gebied een duingebied, zie onderstaande uitsnede van een 
topografische kaart uit 1905. De openbare weg Langevelderweg heette destijds "Doode 
weg". 
 
Afbeelding 1: Situatie in 1905 

 
 
Vanaf 1913 wordt de onderzoekslocatie in gebruik genomen als een voorziening voor 
mensen met psychiatrische problemen. Samen met een aantal andere gebouwen is het 
Sint Bavo-gebouw in 1914 opgericht door de Congregatie van de Broeders van Liefde 
(Gent, België). Op 18 juni 1913 ondertekende zij de koopakte van "een stuk woest duin 
van circa 35 ha, vlakbij de kom van de gemeente Noordwijkerhout". In de jaren daarna 
werden nog enkele percelen aan het terrein toegevoegd waardoor het tegenwoordig 38 
hectare omvat. 
 
Het hoofdgebouw (Langevelderweg 27) had als oorspronkelijke functie kloostergebouw 
met kapel (op tekening 218639-S-1 betreft het gebouw A). Dit gebouw betreft een 
rijksmonument, hierdoor gelden aparte regels voor bouw en/of sloop. Het is gebouwd in 
de jaren 1913 en 1914.  
 
In de periode 1914 tot en met 2000 zijn meerdere gebouwen bijgebouwd, zie afbeelding 2 
en 3. Echter van 2000 tot heden zijn veel van deze gebouwen weer gesloopt en zijn op 
andere delen van het terrein nieuwe gebouwen geplaatst, zie situatietekening 
218639-S-1. 
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Voor de situatie rond 1990 zie onderstaande luchtfoto uit 1989 en een uitsnede uit een 
topografische kaart van 1990. 
 
Afbeelding 2: Luchtfoto uit 1989 

 
 
Afbeelding 3: Situatie in 1990 
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Vergunningen 
Bij de gemeente Noordwijkerhout is het milieuvergunningarchief ingekeken. In het archief 
bevonden zich de volgende vergunningen: 
- vergunning van 1996 voor het in werking hebben van een psychiatrische inrichting op 

het perceel Langevelderweg 27 te Noordwijkerhout. De aanvraag is ingediend door 
Bavo (zorginstelling); 

- vergunning van 1995 voor het in werking hebben van een psychiatrisch ziekenhuis op 
het perceel Langevelderweg 27 te Noordwijkerhout. De aanvraag is ingediend door 
stichting Langeveld (zorginstelling). 

 
Tevens bevindt zich op het terrein (perceel Langevelderweg 27) de stichting Hafakker 
(betreft eveneens een zorginstelling). Uit de bestudeerde vergunningen blijkt dat voor het 
perceel eerder één vergunning aanwezig was. Het betreft een Hinderwet vergunning uit 
1975. Deze vervallen vergunning is niet ingezien omdat deze niet aanwezig is bij de 
gemeente Noordwijkerhout. 
 
Uit de milieucontroles blijkt dat de vergunning uit 1975 niet meer voldeed nadat er 
meerdere uitbreidingen hadden plaatsgevonden. De uitbreidingen betroffen onder meer 
een wasserij (gebouw E op tekening 218639-S-1), een werkplaats met opslag van de 
technische dienst (gebouw F), een gebouw voor arbeidstherapie met verschillende 
werkplaatsen (gebouw G), een laboratorium (gebouw H), een mortuarium, een apotheek 
en meerdere verblijven. 
 
Veel van de voormalige bebouwing is tegenwoordig gesloopt. Volgens de heer Vermin zijn 
tijdens de sloop van de gebouwen de funderingen en kelders verwijderd. Delen van de 
fundering zijn gebruikt om een gedeelte van de Bavo-sloot te dempen. De gaten ontstaan 
door de kelders zijn aangevuld met grond. Van deze werkzaamheden zijn geen 
beschrijvingen teruggevonden in het vergunningendossier. 
 
Doordat activiteiten op het terrein zijn gestopt en/of zijn verplaatst naar elders geldt er 
tegenwoordig voor het perceel een Besluit voor woon- en verblijfsgebouwen. Dit besluit is 
vanaf juli 2000 van kracht en geldt voor het observatiegebouw (gebouw I). 
 
De milieuvergunningen die gevonden zijn in het dossier van de gemeente 
Noordwijkerhout zijn gekopieerd en toegevoegd aan het rapport, zie bijlage 3. Voormalige 
Hinderwet- en milieuvergunningen van de periode 1914 tot en met 1995 zijn niet ingezien 
omdat deze niet meer aanwezig zijn. 
 
Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Noordwijkerhout (CSO adviesbureau, 
projectcode 07K123, 3 juni 2008) bevindt zich de onderzoekslocatie voor de bovengrond 
(0 - 0,5 m -mv) in zone B6 Centrum psychiatrie (vanaf 1916) en voor de ondergrond 
(0,5 - 2,0 m -mv) in zone O3 Stedelijk gebied. 
 
Voor beide zones is de bodemkwaliteit niet bepaald omdat niet voldoende gegevens 
voorhanden zijn. 
 
Een bodemfunctiekaart is door de gemeente Noordwijkerhout nog niet opgesteld omdat 
momenteel de bodemkwaliteitskaart nog voldoet. 
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Bodemloket 
Op internet is de site van de overheid (bodemloket.nl) bekeken. Volgens deze site van de 
overheid zijn 2 bodemonderzoeken inclusief saneringen op de locatie uitgevoerd, zie 
afbeelding 4. Op de afbeelding zijn 3 groene gearceerde vlekken te zien. 
 
Afbeelding 4: Bodemsituatie volgens Bodemloket (schermafdruk april 2010) 

 
 
Dit betreffen twee Wet bodembescherming locaties (Wbb-locaties), die bekend zijn onder 
de codes ZH057600024 en ZH057600031. De provincie Zuid-Holland is bezocht voor een 
inzage van bovenstaande dossiers. Voor een beschrijving van beide verontreinigingen zie 
volgende paragraaf. 
 
Bodemonderzoeken 
Op de onderzoekslocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Op de 
situatietekening 218639-S-1 is de ligging van de bodemonderzoeken weergegeven. De 
bodemonderzoeken zijn genummerd en de nummers zijn weergegeven op de 
situatietekening 218639-S-1. Het betreffen de volgende onderzoeken: 
- 1 Verkennend onderzoek "De Hafakker" te Noordwijkerhout (Iwaco B.V., rapportage 

10.4337.0, maart 1994): tijdens het onderzoek zijn op 3 deellocaties boringen 
geplaatst. Uit het onderzoek blijkt de bovengrond plaatselijk licht tot sterk 
verontreinigd te zijn met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). In het 
grondwater is een matig verhoogd gehalte aan arseen en tetrachlooretheen 
aangetoond. Het verhoogde PAK-gehalte wordt gerelateerd aan de zintuiglijk 
aangetroffen puinresten en sintel- en kooldeeltjes in de bovengrond. Het verhoogde 
gehalte aan tetrachlooretheen wordt gerelateerd aan de chemische wasserij gelegen 
buiten het toenmalige onderzoeksgebied. De verhoging aan arseen in het grondwater 
betreft een natuurlijke verhoging. 
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- 1 Nader onderzoek "De Hafakker"te Noordwijkerhout (Iwaco B.V., rapport 10.4762.0, 
september 1994): de eerder aangetroffen verontreinigingen zijn nader in kaart 
gebracht. Ter plaatse van de toekomstige nieuwbouw (destijds geheten 
Mandersstraat inclusief volkstuinen en fruitbomen, tegenwoordig geheten Duinrand, 
Strandwal en Zeereep) blijkt dat de verhogingen aan PAK zeer plaatselijk zijn, de 
omvang van de verontreiniging is gering (kleiner dan 25 m3). Dit wordt veroorzaakt 
door het plaatselijk voorkomen van kooldeeltjes in de bovengrond. 
De grondwater verontreiniging met tetrachlooretheen is afkomstig van het hoger 
gelegen aangrenzende Bavo-terrein. Het is aannemelijk dat de bron van de 
verontreiniging de chemische wasserij is. Op basis van het nader onderzoek wordt de 
minimale oppervlakte ingeschat op circa 20.000 m2. Aanbevolen wordt om in overleg 
met de eigenaren van de grond vervolgstappen te ondernemen. 

- 1 Nader onderzoek (2e fase) "De Hafakker" te Noordwijkerhout (Iwaco, rapportage 
10.5059.0, 15 februari 1995): de verontreiniging in het grondwater betreft een 
verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VCK), naast tetrachlooretheen 
komen ook trichlooretheen en 1,2-dichloorethenen verhoogd voor. In kader van de 
bouwverordening zijn sanerende maatregelen noodzakelijk. Voorgesteld wordt door 
middel van verticale grondwateronttrekkingsfilters op verschillende diepteniveaus 
het verontreinigd grondwater te onttrekken. 

- 1 Saneringsplan bodemverontreiniging "De Hafakker" te Noordwijkerhout (Iwaco B.V., 
rapportage 10.5059.0, 18 oktober 1995): in het plan wordt de sanering van het 
verontreinigde grondwater uitgewerkt. Op basis van dit plan en het nader onderzoek 
1e en 2e fase is er door de provincie Zuid-Holland op 11 januari 1996 een beschikking 
betreffende een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-locatie 
ZH057600024) afgegeven. Het betreft een zeer urgent geval. Het plan is goedgekeurd 
door de provincie Zuid-Holland. 

- 1 Monitoringsrapport grondwatersanering "De Hafakker", 5e operationele fase (Royal 
Haskoning, projectnummer 516601.a0, 2 april 2004): geconcludeerd wordt dat de 
grondwatersanering nog niet geleid heeft tot het gewenste saneringsresultaat. Dit 
wordt toegeschreven aan het feit dat het gewenste onttrekkingsdebiet en 
infiltratiedebiet niet zijn gehaald. Tevens bestaat het vermoeden dat er sprake is van 
een verontreinigingsbron onder de voormalige chemische wasserij en werkplaats die 
nog niet is verwijderd. Aanbevolen wordt een infiltratiekist aan te brengen en 
aanvullend bodemonderzoek uit te voeren. 

- 1 Grondwatersanering "De Hafakker", Evaluatierapport (Royal Haskoning, 
projectnummer 9P6640, 2 oktober 2006: op basis van de analyseresultaten van het 
grondwater uit de peilbuizen en onttrokken grondwater kan worden geconcludeerd 
dat de grondwateronttrekking een sanerende werking heeft. Aanbevolen wordt om de 
actieve sanering te beëindigen en het saneringssysteem te ontmantelen. Er is 
afgesproken tussen de aanwezige partijen dat zodra de sloop van de bebouwing van 
de voormalige chemische wasserij en werkplaats heeft plaatsgevonden aanvullend 
bodemonderzoek zal worden uitgevoerd naar een "eventuele bron" van de 
verontreiniging. 
Het bovenstaande evaluatierapport is goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland op 
2 februari 2007. Er wordt ingestemd met het behaalde saneringsresultaat en de 
sanering wordt als afgerond beschouwd. Er wordt opgemerkt dat na de sloop van de 
bebouwing van de voormalige chemische wasserij en de werkplaats een aanvullend 
onderzoek dient plaats te vinden. 

- 4 Stortplaats terrein BAVO Centrum voor Psychiatrie Indicatief bodemonderzoek 
(Grontmij, rapport PN 2283731, 2 juli 1998): er is onderzoek uitgevoerd op de 
huisvuilstortplaats op het terrein en daarnaast is de bodem(opbouw) onder een 
aantal paden (genummerd 3A t/m 3D) onderzocht. De stortplaats heeft een 
oppervlakte van circa 1.600 m2 en bevindt zich in de noordoost hoek van de locatie. 
Volgens informatie van de opdrachtgever is vanaf de jaren zestig huisvuil, bouwafval 
en tuinafval gestort. Tevens heeft op de stortplaats een olielekkage plaatsgevonden. 
Analytisch blijkt het stortmateriaal niet tot matig verontreinigd te zijn met zware 
metalen en PAK. Tevens zijn onderin het stortmateriaal zintuiglijk asbestdeeltjes 
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aangetroffen. Deze asbestdelen zijn niet analytisch onderzocht. 
In het grondwater zijn geen tot licht verhoogde gehalten van de onderzochte 
parameters (zware metalen, EOX, vluchtige aromaten en minerale olie) aangetoond. 
De stortplaats zelf betreft geen geval van bodemverontreiniging. In de zuidhoek van 
de stortplaats is de grond boven het grondwaterniveau sterk verontreinigd met 
minerale olie. 
De sintels en slakken die gebruikt zijn als fundatiemateriaal in de aanwezige paden 
bevatten sterk verhoogde gehalten aan arseen en koper. Het materiaal betreft geen 
bodem. Het materiaal onder het asfalt bevat sterk verhoogde gehalten aan lood, PAK 
en minerale olie. 

- 2A, 2B en 2C Bavo Centrum voor Psychiatrie Gecombineerd bodemonderzoek 
(Grontmij, rapport PN 2286341, 29 januari 1999): ter plaatse van 2 voormalige 
kassen (genummerd 2A en 2B) is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd en ter 
plaatse van de minerale olie verontreiniging op de stortplaats is een afperkend 
onderzoek uitgevoerd. De 2 voormalige kassen hadden een oppervlakte van 
2.500 m2. De percelen zijn gelegen in de noordoosthoek van het Bavo-terrein. 
Analytisch zijn plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan minerale olie in de grond 
aangetroffen. In de zintuiglijk schone bovengrond zijn analytisch licht verhoogde 
gehalten aan kwik, zink, PAK en minerale olie aangetoond. In de ondergrond zijn geen 
verhogingen aangetroffen. In het grondwater is plaatselijk een sterk verhoogd 
gehalte aan arseen aangetoond. De overige parameters zijn niet tot licht verhoogd in 
het grondwater. 
Ter plaatse van de minerale olie verontreiniging (genummerd 2C) is de grond 
zintuiglijk tot 3 m -mv verontreinigd. De totale hoeveelheid verontreinigde grond 
wordt geschat op circa 230 m3. Het betreft een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

- 2A, 2B en 2C Saneringsplan Langevelderweg 27 te Noordwijkerhout (Grontmij, 
rapport PN 2291033, september 1999): het saneringsplan richt zich op de 
verontreinigingen met minerale olie in de noordoost hoek van het Bavo-terrein. Op 10 
maart 2000 is door de provincie Zuid-Holland een beschikking Wet 
bodembescherming afgegeven voor de verontreiniging met minerale olie in de 
bodem. Het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-locatie 
ZH057600031). De verontreiniging levert geen actuele risico's op en de 
verontreiniging wordt voor een deel gesaneerd. 

- 2A, 2B en 2C Saneringsverslag Langevelderweg 27 te Noordwijkerhout (Grontmij, 
rapport 99020090, 17 april 2001): de sanering heeft zich alleen gericht op het 
verwijderen van de verontreinigingen met minerale olie. Bij 3 deellocaties zijn de 
verontreinigingen met minerale olie ontgraven en afgevoerd. Bij deellocatie C bevindt 
zich naast de verontreiniging een stortplaats. Tussen de ontgraving en de stortplaats 
is een wegendoek aangebracht. De ontgravingen zijn aangevuld met zand, circa 
468 m3. In de bodem zijn geen restverontreinigingen met minerale olie 
achtergebleven. 
De sanering is beoordeeld door de provincie Zuid-Holland. In een brief van 11 juli 
2001 wordt ingestemd met het behaalde saneringsresultaat. De sanering wordt als 
afgerond beschouwd. 

- 5 Rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek Zeereep (ong) te 
Noordwijkerhout (IDDS B.V., rapportnummer 99041668/GD, 26 mei 1999): tijdens 
het bodemonderzoek zijn ter plaatse van een weiland (20.000 m2) in totaal 30 
boringen, waarvan 3 peilbuizen, gezet. Bij één boring is in de bovengrond een weinig 
puin aangetroffen. Analytisch zijn zowel in de grond als in het grondwater geen 
noemenswaardige verhogingen aangetoond.  

 
In het onderhavig rapport zijn tevens de bevindingen van het historisch onderzoek van 
18 juni 2009 uitgevoerd door Oranjewoud (projectnummer 200183) opgenomen. 
 
Voor zover bekend zijn de stortplaats en funderingen onder de paden niet verwijderd. 
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Tankarchief 
Bij navraag bij de gemeente Noordwijkerhout komt de onderzoekslocatie niet voor in het 
tankarchief. 
 
Echter uit het gesprek met de heer Vermin blijkt dat op de onderzoekslocatie meerdere 
ondergrondse brandstoftanks hebben gelegen. De ondergrondse tanks zijn allemaal 
verwijderd in de periode 1980 tot en met 1990. Volgens de heer Vermin zijn geen 
bodemverontreinigingen achtergebleven. Tijdens het verwijderen van de tanks zijn 
eventueel aanwezige grondverontreinigingen direct ontgraven en afgevoerd. 
 
Tijdens de inzage van de milieuvergunningen blijkt dat de volgende tanks aanwezig zijn 
(geweest) op de onderzoekslocatie. De ligging van de tanks is op situatietekening 
218639-S-1 weergegeven. De gegevens van de ondergrondse tanks zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
 
Tabel 1: Overzicht tanks 
Nummer Type Brandstof Ligging Status 
1 ondergronds 

staal 
gasolie noordzijde 

gebouw A 
verwijderd met 
KIWA-certificaat 

2 ondergronds 
staal 

gasolie oostzijde 
gebouw A 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

3 ondergronds 
staal 

gasolie zuidzijde 
gebouw A 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

4 ondergronds 
staal 

gasolie westzijde 
gebouw A 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

5 ondergronds 
staal 

gasolie westzijde 
gebouw A 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

6 ondergronds 
staal 

gasolie westzijde 
gebouw A 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

7 ondergronds 
staal 

gasolie westzijde 
gebouw A 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

8 ondergronds 
staal 

gasolie zuidzijde 
gebouw A-D 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

9 ondergronds 
staal 

gasolie westzijde 
gebouw R 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

10 ondergronds 
staal 

gasolie noordzijde 
gebouw N 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

11 ondergronds 
staal 

gasolie zuidzijde 
gebouw M 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

12 ondergronds 
staal 

gasolie zuidzijde 
gebouw M 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

13 ondergronds 
staal 

gasolie zuidzijde 
gebouw M 

verwijderd met 
KIWA-certificaat 

14 bovengronds diesel noordzijde 
gebouw M 

verwijderd 

15 ondergronds 
kunststof 

gasolie westzijde 
gebouw A 

onbekend 

 
Volgens de tekening bijgesloten bij de gegevens, zie bijlage 4, betreft gebouw A het 
hoofdgebouw/rijksmonument (Langevelderweg 27), gebouw A-D bungalow 20.12, 
gebouw M de wasserij, gebouw N gebouw 20.10 en gebouw R de toneelzaal. 
 
Uit de gegevens blijkt dat de ondergrondse tanks 4 t/m 7 zijn verwijderd in 1995. Voor 
één van deze tanks is echter een ondergrondse kunststof HBO-tank van 3.000 l, 
genummerd 15, teruggeplaatst. De status van deze tank is onbekend. 
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Uit een schrijven van de heer Haasnoot, voormalig ambtenaar bij de Stichting Duin en 
Bollestreek (milieudienst), van 11 maart 1996 (zie bijlage 4) blijkt dat bovenstaande 
tanks 1 t/m 13 zijn verwijderd met een KIWA-certificaat. Volgens de brief zijn maar bij 3 
tanks geringe bodemverontreinigingen aangetroffen. De verontreinigde grond is direct 
verwijderd en afgevoerd naar een erkend bedrijf. 
 
Uit de vergunning van 1996 blijkt tevens dat ter plaatse van de wasserij (gebouw M) een 
bovengrondse dieseltank van 2.500 l (genummerd 14) aanwezig is geweest. De tank is 
niet meer aanwezig. Aangenomen wordt dat de tank is verwijderd voor de sloop van de 
wasserij. Tank is ook niet meer aangetroffen tijdens locatiebezoek. Of er voorafgaand aan 
de verwijdering van de tank een bodemonderzoek is uitgevoerd is niet bekend. 
 
Calamiteiten 
Voor zover bekend heeft er op de onderzoekslocatie één calamiteit plaatsgevonden. De 
bodemverontreiniging veroorzaakt door deze calamiteit is ondertussen gesaneerd. Zie 
voor een beschrijving van deze bodemverontreiniging paragraaf bodemonderzoeken. Het 
betreft bodemonderzoek nummer 2C. Het beschrijft de sanering van een 
grondverontreiniging met minerale olie. 
 
Overige historische gegevens 
In het verleden is op het Bavo-terrein grondwater onttrokken vanaf circa 40 m -mv ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening. Het grondwater werd onttrokken uit 3 winputten, 
die rondom de voormalige chemische wasserij waren gelegen. De winputten zijn in 1992 
ontmanteld, zie voorgaande bodemonderzoeken. 
 
Tijdens het locatiebezoek van 22 april 2010 zijn op de onderzoekslocatie naast de 
bekende dempingen en stortingen verschillende kleine stortingen van puin en meerdere 
brandplekken (houtvuur) waargenomen. Zie bijlage 2 met foto's van de onderzoeks-
locatie. Op het terrein wordt op verschillende plaatsen groenafval, afkomstig uit de eigen 
tuin, opgeslagen. 
 
Ten noorden van gebouw I (observatiegebouw) bevindt zich nog een bouwval. Deze 
schuur/opslag heeft in de brand gestaan. Tevens wordt opgemerkt dat het terrein 
tegenwoordig grotendeels openbaar is. Door deze openbaarheid dient rekening te worden 
gehouden met vandalisme. 
 
De begraafplaats wordt niet beschouwd als een verdachte activiteit met betrekking tot 
een bodemverontreiniging. Volgens de Uniforme Bron Indeling (UBI) systematiek betreft 
het een onverdachte activiteit. De UBI geeft anders aan elke activiteit die mogelijk een 
bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code. 
 

4.2 Omgeving 

Bodemonderzoeken 
In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie is het volgende bodemonderzoek 
uitgevoerd (bodemarchief Gemeente Noordwijkerhout): 
- 6 Verkennend bodemonderzoek Langevelderweg 11 Noordwijkerhout (Soilution BV, 

referentienummer 01.10.390, 9 oktober 2001): ter plaatse van het woonhuis met tuin 
(500 m2) zijn in totaal 6 boring, waarvan 1 peilbuis, geplaatst. Zintuiglijk zijn bij 3 
boringen in de bovengrond weinig puin- en koolasdeeltjes waargenomen. Analytisch 
bevat het weinig puin en koolashoudend grondmengmonster licht verhoogde 
gehalten aan lood, zink en PAK. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan 
PAK aangetoond. In het grondwater is een matig verhoogd gehalte aan lood en een 
licht verhoogd gehalte aan chroom gemeten. Na herbemonstering van het grondwater 
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zijn geen verhogingen in het grondwater aangetroffen. 
Op basis van de analyseresultaten werd geconcludeerd dat ten aanzien van de 
nieuwbouw geen bezwaren zijn. 

 
De ligging van het bodemonderzoek is op de situatietekening 218639-S-1 ingetekend. 
Het betreft het bodemonderzoek genummerd 6. 

 
Tankarchief 
Uit de informatie opgevraagd bij de gemeente Noordwijkerhout blijkt dat op de volgende 
aangrenzende percelen een ondergrondse tank heeft gelegen: 
- 't Hoogtlaan 18: in het verleden is een ondergrondse tank in eigen beheer verwijderd. 

Het is niet bekend wat de inhoud van de tank was en welk product in de tank werd 
opgeslagen. 

- Langevelderweg 25a: de ondergrondse HBO-tank van 3.000 l is op 8 september 1995 
onder KIWA-regime verwijderd. Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

 
Volgens gegevens gevonden in het milieuvergunningen dossier betreffende het Bavo 
terrein zijn ook ondergrondse tanks bij de volgende aangrenzende adressen verwijderd: 
- Langevelderweg 6, 
- Langevelderweg 8, 
- Langevelderweg 10, 
- Langevelderweg 12, 
- Langevelderweg 14 en 
- Langevelderweg 16. 
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5 Toekomstig gebruik 

In de nabije toekomst zal het bodemgebruik deels worden gewijzigd. Er zal deels ter 
plaatse woningbouw worden gerealiseerd. Volgens de huidige plannen wordt het terrein 
herontwikkeld tot gemengd wonen en zorg. 
 
Binnen het gebied bevinden zich een rijksmonument, een Engelse tuin, kinderboerderij en 
een begraafplaats. Voornoemde elementen blijven grotendeels onveranderd en worden 
ingepast in de ontwikkelingsplannen. Voor de ontwikkelingsplannen zie situatietekening 
218639-S-2. 
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6 Bodemopbouw en geohydrologie 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot een diepte van circa 80 m -mv 
uit een zandpakket. Daar waar groen aanwezig is bestaat de bovenste 10 tot 30 cm uit 
een humeuze zandlaag. 
 
Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: varieert van 0,5 tot 3,0 m –mv. omdat het terrein 

geaccentueerd is; 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: zuidoostelijk 

gericht; 
- verticale grondwaterstroming tot 10 m-mv: inzijging; 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja; 
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 
 
De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland 
(Zandvoort kaartblad 24 en 25, TNO/DGV, 1979). 
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7 Conclusies 

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. 
 
Er wordt niet verwacht dat de (bedrijfs)activiteiten (wonen en landbouw) op de 
omliggende percelen de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie negatief hebben 
beïnvloed. De afstand van de bron van de verdachte activiteit tot aan de 
onderzoekslocatie is te groot (minimaal 50 m). 
 
Op basis van het historisch onderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen 
(verdachte) deellocaties op de onderzoekslocatie te onderscheiden. 
 
Tabel 2: Overzicht deellocaties 

Deellocatie Hypothese Onderzoekstrategie* 

voormalige wasserij 

(ZH057600024) 

gebouw E 

verdacht gesaneerd, echter onderzoek na sloop 
wasserij verplicht, vervolg aangepaste 
strategie 

vuilstort 

(ZH057600031) 

verdacht onderzocht in 1998 (bodemonderzoek 4), 
vervolg aangepaste strategie inclusief 
asbestonderzoek 

voormalige werkplaats 

gebouw F 

verdacht VEP 

CAT-gebouw (arbeidstherapie) 

gebouw G 

verdacht VEP 

voormalig laboratorium 

gebouw H 

verdacht VEP 

slootdemping 

(groen gearceerd) 

verdacht VEP 

koolas en sintelpaden 

(blauw gearceerd) 

verdacht deels onderzocht in 1998 (bodemonder-
zoeken 3A, 3B en 3D), vervolg aangepaste 
strategie 

asfaltwegen 

(oranje gearceerd) 

verdacht deels onderzocht in 1998 (bodemonderzoek 
3C), vervolg aangepaste strategie 

boven- en ondergrondse tank 

(gebouw A en gebouw E) 

verdacht VEP-OO 

overig terreindeel 

(inclusief sloten en 
waterpartijen, begraafplaats) 

onverdacht ONV 

(rekening dient te worden gehouden met 
bouwval, brandplekken en kleine 
puinophogingen op het terrein) 

* toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 
ONV : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
VEP : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke 

bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern 
VEP-OO : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse 

opslagtanks 
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Voor de ligging van de (verdachte) deellocaties zie situatietekening 218639-S-1. 
 
Ten aanzien van de verschillende (verdachte) deellocaties wordt het volgende opgemerkt: 
- bij de voormalige wasserij dient volgens de overheid een bodemonderzoek te worden 

uitgevoerd na de sloop van het gebouw (gebouw E); 
- bij de vuilstort zijn destijds zintuiglijk asbestdeeltjes waargenomen, dit is niet 

analytisch nader onderzocht; 
- bij de voormalige werkplaats (gebouw F), CAT-gebouw (gebouw G) en het voormalige 

laboratorium (gebouw H) zijn voor zover bekend de verdachte bronnen niet 
onderzocht; 

- dit geldt tevens voor de ondergrondse kunststof HBO-tank bij gebouw A en de 
voormalige bovengrondse dieseltank bij de voormalige wasserij. Beide bronnen zijn 
voor zover bekend nog niet onderzocht; 

- zo zijn ook de overige verdachte deellocaties/bronnen (slootdemping, koolas- en 
sintelpaden en asfaltwegen) maar deels of niet onderzocht. 

 
Ten aanzien van de rest van de onderzoekslocatie wordt uitgegaan dat deze onverdacht is 
met betrekking tot mogelijke bodemverontreinigingen. Opgemerkt wordt dat de 
aanwezige sloten en waterpartijen voor zover bekend niet onderzocht zijn. In het gebied 
bouwval, illegale stortingen van puin en brandplekken aanwezig zijn. 
 
Voor de onderzoekslocatie geldt dat indien een verandering van functie plaats vindt of er 
vindt nieuwbouw plaats een bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd. Bij het 
uitvoeren van een bodemonderzoek dient rekening te worden gehouden met de vermelde 
verdachte deellocaties en de voorgestelde onderzoekstrategie. 
 
Indien de functie van de plek (groen en/of sloot) behouden blijf dan dient alleen bij 
grondverzet de kwaliteit van de vrijkomende grond of baggerspecie te worden bepaald. 
 
Hetzelfde geldt voor de aanwezige wegen en paden. Alleen in het geval dat deze 
verplaatst of vernieuwd worden dient de kwaliteit van de vrijkomende bouwstof (klinkers, 
asfalt en/of funderingslaag) te worden bepaald. Tevens dient de kwaliteit van de 
onderliggende grond te worden bepaald. 
 
Aanbevolen wordt om, indien mogelijk, met een gesloten grondbalans te werken. Dit 
houdt in dat vrijkomende grond wordt hergebruikt op de onderzoekslocatie. In dat geval 
wordt bespaard op afvoer- en eventuele stortkosten. 
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Bijlage 1: Kadastrale kaart (2009) 
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Bijlage 2: Foto's van de onderzoekslocatie 
 

 

 

 

 
Fotonummer: 1  Fotonummer: 2 
Omschrijving Langevelderweg 27 (rijksmonument)  Omschrijving Sint Bavo 

 

 

 
Fotonummer: 3  Fotonummer: 4 
Omschrijving Bavosloot in het zuiden (Zeestraat)  Omschrijving Bavosloot in het zuiden (Victoriberg) 

 

 

 
Fotonummer: 5  Fotonummer: 6 
Omschrijving Aangrenzende percelen in het westen  Omschrijving Aangrenzende percelen in het westen 
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Fotonummer: 7  Fotonummer: 8 
Omschrijving: Aangrenzende percelen in het noordwesten  Omschrijving: Aangrenzende percelen in het noorden 

 

 

 
Fotonummer: 9  Fotonummer: 10 
Omschrijving: Langevelderweg in het oosten  Omschrijving: Vanaf Victoriberg richting het noorden 

 

 

 
Fotonummer: 11  Fotonummer: 12 
Omschrijving: Achterzijde hoofdgebouw (gebouw A)  Omschrijving: Begraafplaats 
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Fotonummer: 13  Fotonummer: 14 
Omschrijving: Kinderboerderij  Omschrijving: Asfaltweg bij de begraafplaats 

 

 

 
Fotonummer: 15  Fotonummer: 16 
Omschrijving: Klinkerweg op het terrein  Omschrijving: Begin slootdemping Bavo-sloot 

 

 

 
Fotonummer: 17  Fotonummer: 18 
Omschrijving: Voormalige vuilstort (niet gesaneerd)  Omschrijving: Vandalisme (brandplekken) 
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Bijlage 3: Vergunningen 
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Bijlage 4: Tanks 
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